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MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

ul. Che³m¿yñska 1 tel./fax 022 610 01 80
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208 tel. 022 615-78-13

W NUMERZE:
� Chlebodawca

milionów ssssttttrrrr....     2222
� Potrzebne 

partnerstwo 
ssssttttrrrr.... 3333

�Wykopki przed
¿niwami? ssssttttrrrr.... 5555
� Atrakcyjna

Praga ssssttttrrrr.... 6666
� Pamiêtamy ’44!

ssssttttrrrr.... 7777

� Do awansu
wyst¹p! ssssttttrrrr....    7777

� Szpital
powstañcom

ssssttttrrrr....    8888
� Z miasta ssssttttrrrr....    11111111

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11112222

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

Znak towarowy
– Warszawa

Sierpieñ to miesi¹c Warszawy.
Pamiêæ o powstaniu sprzed 63 lat
(które trwa³o 63 dni) sprawia, ¿e
sto³eczne miasto staje siê tak¿e
symbolicznie pryncypialnym miej-
scem miêdzy Odr¹ a Bugiem.
W pozosta³ych miesi¹cach ró¿nie
z tym bywa. W³adze wychodz¹
z za³o¿enia, ¿e stolica to stolica, nic
wiêcej m¹drego wymyœliæ nie mo¿-
na. A miasto trzeba promowaæ.

Zobaczmy, co robi Kraków, co
robi Wroc³aw, co robi Poznañ,
Gdañsk, Gdynia i nawet mniejsze
miasta jak Ko³obrzeg, £eba czy
Kozienice. Informuj¹ ca³y œwiat, ¿e
s¹, ¿e jest u nich piêknie, ¿e warto
odwiedziæ i... zostawiæ du¿e pie-
ni¹dze. Turystyczne i inwestycyj-
ne. Do Warszawy ludzie wiêc przy-
je¿d¿aj¹ przy okazji: za³atwiania
interesów, przesiadek lotniczych
itp. Nie jest ich ma³o, nie mamy, co
narzekaæ na beznadziejê. Ale...
mog³oby byæ lepiej! Du¿o lepiej!

Nawet najlepsze hotele i restau-
racje na œwiecie wydaj¹ spore pie-
ni¹dze na reklamê. Nie po to, by
przyci¹gn¹æ jakieœ niebotyczne ilo-
œci nowych klientów - i tak ich ma-
j¹ sporo - ale po to, by podtrzymaæ
markê. Bo jak przyjd¹ chude lata
np. w biznesie czy turystyce, jak lu-
dzie strac¹ zainteresowanie do
wydawania pieniêdzy, to bêd¹ je
zostawiaæ tylko u najlepszych.

Warszawa niewiele robi, by
podtrzymaæ sw¹ markê. Nie zbu-
dowano spójnego systemu pro-
mocji miasta: czy mamy byæ mia-
stem zabytków, czy nowoczesnej
ekspansji ekonomicznej. 

A mo¿e i jednego i drugiego?
Na to pytanie nie ma odpowiedzi.
Jak siê pogorszy koniunktura, za-
granica poleci do Krakowa i Wro-
c³awia. W Warszawie siê tylko
przesi¹dzie albo i tego nie bêdzie
musia³a, bo lotniska wyrastaj¹ jak
grzyby po deszczu...

Tomasz Szymański
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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Basen ma wielu ojców
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Trzy pokolenia mieszkañców Pragi Po³udnie uczy³y siê
p³ywaæ na basenie przy ul. Kwatery G³ównej. Ostatnio
obiekt ten zosta³ zmodernizowany i rozbudowany. Jeœli
nadzór budowlany pozwoli, to ju¿ w sierpniu bêdzie
mo¿na pluskaæ siê w nowym basenie.
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„Ojcowie” gotowi do chrztu basenowego
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REKLAMA REKLAMA

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

Ubezpieczenia, 
TURYSTYKA

SUPER LAST MINUTE
Rezerwacja hoteli,

promów
Czekamy na Pañstwa

pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

Rozmowa „Mieszkañca” z Paw³em Wypychem,
prezesem Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

- Prezesem ZUS jest pan od niedawna, a jak d³ugo mieszka
pan na Pradze Po³udnie?

- Od 1971 roku. Najpierw na Przyczó³ku Grochowskim a obe-
cnie, od oœmiu lat, przy ul. Kompasowej. Lubiê ten rejon. W pobli-
¿u jest Jeziorko Goc³awskie, Balaton...

- Praga jest ciekaw¹ dzielnic¹?
- Mamy naj³adniejsze w Warszawie osiedle – Sask¹ Kêpê, ale jej

urok nie jest w³aœciwie eksponowany. Mamy Park Skaryszewski,
naj³adniejszy po „£azienkach”, który
wymaga wiêkszego zadbania...

- To plusy, a co jako mieszkañca, pa-
na dra¿ni?

- Myœlê, ¿e te same rzeczy co innych.
Brak rozwi¹zañ komunikacyjnych wêz³a
Wiatraczna, brak po³¹czenia przez tory
z Prag¹ Pó³noc i Targówkiem. Albo to,
¿e pomiêdzy Zamienieck¹, a Marsa nie
ma praktycznie ¿adnej ulicy, któr¹ mo¿-
na przejechaæ z Ostrobramskiej na Gro-
chowsk¹.

- Czuje pan, ¿e Praga Po³udnie jest
niedoinwestowana?

- To trochê nie tak. Zawsze byœmy
chcieli wiêcej ni¿ mamy, ale Praga nigdy
nie bêdzie dzielnic¹ centraln¹, poniewa¿
le¿y „za rzek¹”. Jej rola jest nieco inna.
To tkanka miejska, dzielnica, w której
siê dobrze mieszka, a nie sypialnia.

- Kieruje pan jedn¹ z najbardziej
strategicznych instytucji w naszym
kraju...

- Przyznajê, ¿e to powo³anie przez
premiera jest dla mnie ogromnym wy-
zwaniem. To bardzo ciê¿ka i odpowie-
dzialna praca.

-...ale te¿ instytucj¹, której siê nie lubi...
- Nad ZUS-em ci¹¿y takie spo³eczne odium. A co ciekawe, to za

to, czemu ZUS absolutnie nie jest winien. Wszyscy uwa¿aj¹, ¿e
ZUS pobiera za wysokie sk³adki, a wyp³aca za ma³e œwiadczenia,
tyle tylko, ¿e to nie my, a parlament ustala te wysokoœci. ZUS jest
tylko wykonawc¹ decyzji parlamentu. Moja mama ma nieca³e dzie-
wiêæset z³otych emerytury, a tata, z dodatkiem za pracê w kopalni
w czasie s³u¿by wojskowej, ma tysi¹c trzysta z³otych.

- ZUS czêsto krytykowany jest te¿ za sam¹ pracê.
- To jest w³aœnie to, za co ja bêdê odpowiada³. Kwestia jakoœci

obs³ugi klienta, terminowoœci udzielania odpowiedzi, rzetelnoœci i,
¿e tak powiem, urzêdniczej sprawnoœci w wyliczaniu œwiadczeñ.

Tutaj widaæ potrzebê zmian. Moim marzeniem jest, aby nasi klien-
ci byli tak sprawnie obs³ugiwani, jak w dzielnicowych WOM-ach.
Przed nami d³uga droga.

- I zapewne nie³atwa. Dostrzega pan problemy?
- Oczywiœcie. Choæby w pozyskiwaniu wykszta³conych, m³o-

dych pracowników. Oczekuje siê od nas, ¿e bêdziemy mieli pra-
cowników kompetentnych, wyszkolonych, znaj¹cych siê na przepi-
sach, a ja, na przyk³ad w Olsztynie, mogê osobie po studiach zao-
ferowaæ tysi¹c sto z³otych brutto pensji... ZUS od œrodka wygl¹da
zupe³nie inaczej. Niezbêdny jest nam nowoczesny sprzêt kompute-
rowy, a proszê sobie wyobraziæ, ¿e od siedmiu lat firma praktycz-

nie nie kupowa³a komputerów. Pracow-
nicy przychodz¹ o pi¹tej rano ¿eby po-
pracowaæ na komputerze, albo zapisuj¹
siê na zeszyt.

- Jak w wiejskim sklepie...
- Albo pozyskiwanie funduszy z Unii

Europejskiej. W ZUS-ie pracuje 48 ty-
siêcy ludzi, jest biuro integracji europej-
skiej, a nikt do tej pory nie zajmowa³ siê
pozyskiwaniem œrodków unijnych. S¹
potrzeby i s¹ mo¿liwoœci tylko trzeba
zacz¹æ je wykorzystywaæ.

- Zacznie pan?
- Ju¿ zaczêliœmy. Koñczymy w³aœnie

projekt nastawiony m.in. na informaty-
zacjê i podniesienie jakoœci obs³ugi.
Chcemy te¿ za œrodki unijne szkoliæ
pracowników.

- Jakimi œrodkami obraca ZUS?
- W³asnego bud¿etu mamy przesz³o

trzy miliardy z³otych, a razem z Fundu-
szem Ubezpieczeñ Spo³ecznych i inny-
mi funduszami ta kwota urasta do 120
miliardów. To mniej wiêcej po³owa bu-
d¿etu pañstwa.

- To bardzo du¿e pieni¹dze...
- Praca w samorz¹dzie warszawskim nauczy³a mnie innego pa-

trzenia na du¿e kwoty. Nie przera¿aj¹ mnie i nie blokuj¹, ale fak-
tycznie czasami robi¹ wra¿enie. Ostatnio podejmowa³em decyzjê
o szybszej sp³acie raty kredytu i musia³em ponownie przeliczyæ ze-
ra w tej kwocie. To by³o 780 milionów.

- Na koniec coœ bardzo lokalnego – osoby niepe³nosprawne
skar¿y³y siê nam, ¿e podjazd do placówki przy ul. Podskarbiñ-
skiej jest bardzo œliski. Pisaliœmy o tym pó³tora roku temu...

- To kolejna bol¹czka zak³adu. Obs³uguj¹c tyle osób starszych
i schorowanych powinien mieæ obiekty przystosowane do ich po-
trzeb i zatrudniaæ osoby niepe³nosprawne. Bêdê dzia³a³ w tych kie-
runkach. I sprawdzê ten podjazd przy Podskarbiñskiej.

Adam Rosiński

Po spotkaniu doty-
cz¹cym rozbudowy
sieci wodno-kanali-
zacyjnej w Wawrze
w³adze dzielnicy zor-
ganizowa³y debatê
w sprawie pozyski-
wania i wykorzysta-
nia funduszy euro-
pejskich. Spotkanie
zgromadzi³o wielu
szefów placówek
i instytucji, które po-
tencjalnie mog¹ sko-
rzystaæ z funduszy.

- Czas
nagli – mówi³
gospodarz de-
baty, bur-
mistrz Jacek
Duchnowski
– a my chce-
my, jak naj-
wiêcej z tych
funduszy sko-
rzystaæ. Dla-
tego utworzy-
my specjalny
referat ds. po-
z y s k i w a n i a
tych œrodków.
Najwa¿niej-
sza jest informacja co, gdzie i jak
za³atwiaæ. Ci z pañstwa, którzy
starali siê ju¿ o fundusze dobrze
wiedz¹, jak trudna jest to droga.
Ten referat bêdzie s³u¿y³ informa-
cj¹ i pomoc¹. W debacie wzi¹³
udzia³ m.in. wicemarsza³ek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Ja-
cek Koz³owski, który dziêkuj¹c
za zaproszenie zwróci³ siê do
burmistrza Duchnowskiego s³o-

wami: - Panie prezydencie... Bur-
mistrz uzna³ ten lapsus za dobry
prognostyk. – Kto wie – kontynu-
owa³ wicemarsza³ek – by³ pan ju¿
wojewod¹, teraz kieruje pan
dzielnic¹, byæ mo¿e zostanie pan
prezydentem...

Za szczególnie wa¿ne dla
dzielnicy projekty Zarz¹d Wawra
uzna³ inwestycje z zakresu kana-
lizacji i wodoci¹gów, gospodarki
odpadami, budowy infrastruktury
sportowej i turystycznej, dostoso-
wania placówek oœwiatowych do
potrzeb osób niepe³nosprawnych,
modernizacji i zakupu sprzêtu
wykorzystywanego w ochronie
zdrowia. Omówiono tak¿e finan-
sowane z unijnych funduszy pro-
gramy, które ju¿ s¹ realizowane
na terenie dzielnicy. Z projektów
edukacyjnych s¹ to m.in. pro-
gram Socrates Comenius prowa-
dzony przez Gimnazjum Nr 102
oraz program „Lepsze jutro”, do
którego przyst¹pi³y dwa licea
(XXV LO i XXVI LO). W ra-
mach programu „Pracownie

Komputero-
we” Wawer
o t r z y m a ³
w bie¿¹cym
roku 3 pra-
cownie i 5 bi-
bliotek multi-
medialnych,
a ze œrodków
norweskich
b u d o w a n y
jest zespó³
boisk przy ul.
Starego Dok-
tora. Po deba-
cie, z inicja-
tywy zarz¹du
d z i e l n i c y

oraz wawerskiego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej, któremu szefu-
je dyrektor Renata Staruch, reak-
tywowano Wawerskie Forum Ini-
cjatyw Spo³ecznych. Pierwsze
spotkanie szkoleniowe, na które
zaproszono wszystkie dzia³aj¹ce
w dzielnicy organizacje pozarz¹-
dowe, poœwiêcone by³o mo¿liwo-
œciom ubiegania siê o fundusze
unijne. Ada M.

Chlebodawca milionów WAWER 
SIĘGA 
PO KASĘ

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

NOWO OTWARTA
KAWIARNIA
zaprasza codziennie w godz. 10.00-21.00 na:
� pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co,
� ciastka, torciki,
� wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru 

w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
� naleœniki, tosty � œwie¿e sa³aty � ma³e œniadania

Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)

www.kawiarniavanilia.pl



Pogoda nie dopisa³a. Koncert mia³ zostaæ
odwo³any. Gdy w sobotê 28 lipca w Parku
Skaryszewskim przedstawiono kolumbijsk¹
grupê Mauricio y Palodeagua,  okaza³o siê,
¿e druga czêœæ nazwy oznacza instrument,
którym kiedyœ wywo³ywano deszcz. Publicz-
noœæ wybuch³a œmiechem. Ju¿ wtedy by³o
wiadomo, ¿e zabawa bêdzie udana.

Zespó³ przyjecha³ do Warszawy w ramach swojego europejskie-
go tournée. Jest, obok Shakiry, najbardziej znanym wykonawc¹ la-
tynoskim. Mauricio y Palodeagua wykonuje tropikaln¹ muzykê ko-
lumbijsk¹, tzw. Fusión Caribe. Od czasu wydania pierwszego albu-
mu zatytu³owanego „Un Canto Caribeño” (2003) odnosi ogromne
sukcesy na muzycznej scenie Ameryki £aciñskiej.

Gor¹ce rytmy wielu poderwa³y z krzese³, a wokalista zespo³u,
Mauricio, przywita³ publicznoœæ kilkoma s³owami po polsku, co
wzbudzi³o entuzjazm. Koncert pod patronatem medialnym
m.in.„Mieszkañca” podbi³ serca pra¿an zaproszonych przez Amba-
sadora Kolumbii Jorge Alberto Barrantes Ulloa i burmistrza dziel-
nicy Praga Po³udnie Tomasza Kucharskiego.                            (AB)
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Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32

Ca³odobowo 0-604-216-738

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� podrêczniki szkolne
�� du¿y wybór plecaków
�� artyku³y szkolne
�� mapy, przewodniki

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

Al. Stanów Zjednoczonych 72/314
� Prowadzenie ksi¹g handlowych
� KPiR, rycza³t
� PIT, CIT, VAT, ZUS
� Licencja MF
� Odbieranie dokumentów
� Konkurencyjne ceny
tel. 506-007-000; 509-335-889

BIURO RACHUNKOWE

�� TANIE US£UGI FRYZJERSKIE
œrody, pi¹tki – RABAT

dla rencistów i emerytów
�� TIPSY – 60 z³

Al. Waszyngtona 67
w godz. 1000-1800

tel. (022) 870−43−73

Centrum FryzurCentrum Fryzur
Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

Rabusie nie stracili rezonu:
wyjaœniali policjantom, ¿e
dzia³aj¹ na proœbê... w³aœcicie-
la zak³adu, porz¹dkuj¹ teren
i wywo¿¹ z³om, który w³aœnie
pakowali na przyczepê ciê¿a-
rówki. Poniewa¿ w³aœciciel
szybko och³on¹³ ze zdumienia
i kategorycznie stwierdzi³, ¿e
¿adnych prac nie zleca³, a mê¿-
czyŸni po prostu okradaj¹ jego
posesjê, policjanci zatrzymali
ca³¹ pi¹tkê. Najm³odszy mia³
31 lat, najstarszy... 70, dwóch
w³amywaczy by³o pod wp³y-
wem alkoholu.

* * *
Tak¿e w Wawrze funkcjona-

riusze zlikwidowali nielegaln¹
rozlewniê alkoholu. Mieœci³a
siê ona w blaszanym gara¿u na
jednej z posesji. Na gor¹cym
uczynku przelewania alkoholu
z plastikowych beczek do bute-
lek zatrzymano obywatela
Ukrainy, od wielu lat jednak
mieszkaj¹cego w Polsce
i œwietnie w³adaj¹cego naszym
jêzykiem. Wyjaœni³, ¿e utrzy-
muje siê w³aœnie ze sprzeda¿y
przemycanego i nielegalnie
rozlewanego alkoholu.

* * *
Na bazarze przy Dworcu Sta-

dion 21-letni Krzysztof M. ze-
rwa³ z szyi starszej pani z³oty
³añcuszek i zacz¹³ uciekaæ. Ko-
bieta g³oœno zaczê³a krzyczeæ:
³apaæ z³odzieja. W poœcig ru-
szy³o trzech pe³ni¹cych po cy-
wilnemu s³u¿bê wywiadowców
i w³aœciwie natychmiast schwy-
tali sprawcê. Poniewa¿ rabuœ
jest recydywist¹, grozi mu spo-
ry wyrok.

* * *
M³ody mê¿czyzna z Rem-

bertowa, wyprowadzaj¹cy wie-
czorem psa, zosta³ dotkliwie
pobity przez trzech nastolat-
ków, lekarz stwierdzi³ miêdzy
innymi z³amanie nosa z prze-

mieszczeniem. Napastników
rozsierdzi³o, ¿e nie mia³ papie-
rosów, którymi powinien ich
poczêstowaæ...

Pobity zawiadomi³ policjê,
opisa³ sprawców. Rembertow-
scy policjanci szybko wytypo-
wali podejrzanych i zatrzymali
ich: mieli nosa. 18-latkowie
Adam B., Bart³omiej D. i Arka-
diusz T. byli sprawcami pobicia
mê¿czyzny. Toms

i Straży Miejskiej

26 lipca stra¿nicy miejscy za-
trzymali na rogu ulic Wileñ-
skiej i In¿ynierskiej trzech
dziwnie zachowuj¹cych siê
m³odych ch³opaków. Mieli ze
sob¹ wype³nione plastikowymi
napojami i puszkami plecaki.
Ch³opcy wyjaœniali, ¿e dostali
je od znajomej w sklepie. Nie
potrafili jednak wskazaæ, w ja-

kim. W trakcie oczekiwania na
patrol policji, jeden z zatrzyma-
nych powiedzia³, ¿e napoje po-
chodz¹ z budki przy stadionie
X-lecia. Policjanci zastali tam
uszkodzon¹ lodówkê i ochro-
niarzy, którzy potwierdzili fakt
kradzie¿y jej zawartoœci. £u-
pem m³odych mê¿czyzn pad³y
w sumie 32 butelki oraz 5 pu-
szek z napojami. Sprawcy: Ad-
rian N., Bartosz B. i Micha³ B.
trafili na komisariat. 
Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Do niecodziennego zdarzenia dosz³o w Wawrze.
W³aœciciel zak³adu szklarskiego, po przyjeŸdzie
na posesjê stwierdzi³, ¿e w jego warsztacie gra-
suje piêciu mê¿czyzn. Zawiadomi³ policjê i wraz
z nimi stan¹³ przed nieproszonymi goœæmi.

Tak¿e samorz¹dy, przy lo-
kalnych inwestycjach, czêœciej
bêd¹ chcia³y korzystaæ z instytu-
cji PPP. – Urodzi³y siê nam cie-
kawe pomys³y – mówi³ „Mie-
szkañcowi” Marek Karpowicz,
wiceburmistrz Pragi Po³udnie,
po spotkaniu, jakie w sprawie in-
westycji na Goc³awiu prze-
prowadzi³ z Jerzym Mille-
rem, wiceprezydentem sto-
licy. – Na przyk³ad, ¿e de-
weloperzy mogliby wybu-
dowaæ czêœæ dróg na Go-
c³awiu, a my w zamian, mo-
glibyœmy zwalniaæ ich
z okreœlonych podatków
i op³at. Trzeba œciœle okre-
œliæ zasady i mo¿liwoœci ta-
kiej wspó³pracy. Firmy de-
weloperskie mog³yby staæ
siê wspó³odpowiedzialne za
drogi, bo tak naprawdê
wspólnie pracujemy nad
pewn¹ wartoœci¹ dodan¹.
Oni mog¹ póŸniej sprzeda-
waæ trochê dro¿ej swoje
mieszkania, ale bêd¹ pew-
ni, ¿e okoliczna infrastruk-
tura ma odpowiedni stan-
dard. Wiceburmistrz Kar-
powicz precyzuje, ¿e to nie mu-
sz¹ koniecznie byæ drogi. Pry-
watni inwestorzy mog¹ np. wy-
budowaæ przedszkole i przeka-
zaæ je miastu, albo œcie¿ki rowe-
rowe, które uatrakcyjni¹ okolicê. 

Dodaje, ¿e korzystnym roz-
wi¹zaniem mo¿e byæ tak¿e
przekazanie gminie przez de-
weloperów czêœci wybudowa-
nych mieszkañ. By³yby to mie-
szkania komunalne, których,
jak wiadomo, ci¹gle brakuje.
We wrzeœniu planowane jest

spotkanie w³adz i inwestorów
dzia³aj¹cych na Goc³awiu,
a nastêpnie podobne spotkanie
dotycz¹ce Kamionka. Tutaj ju¿
powstaje kilka nowych osiedli.
Szacuje siê, ¿e w najbli¿szych

latach liczba mieszkañców Ka-
mionka wzroœnie nawet o po³o-
wê. Tak gwa³towny przyrost
ludnoœci wymaga odpowie-
dniej infrastruktury. I dialogu
w³adz z inwestorami. – Samo-
rz¹d ma mo¿liwoœci formalne,
decyzyjne, a my, inwestorzy
mamy œrodki finansowe – mówi
Adam Ploch, dyrektor w firmie
West Development, nale¿¹cej
do Polnordu, najwiêkszego
w Polsce holdingu deweloper-
skiego. – Niezbêdna jest dobra
wspó³praca. Na postindustrial-
nych terenach PZO, pomiêdzy
ul. Grochowsk¹, Kamionkow-

sk¹, a Miñsk¹ w ci¹gu dwóch
lat West Development wybudu-
je przesz³o 200 loftów (mie-
szkañ o bardzo du¿ej po-
wierzchni). Planuje te¿ zbudo-
wanie kilkunastu tysiêcy me-

trów kwadratowych po-
wierzchni kulturalno-komer-
cyjnych oraz dwóch tysiêcy
mieszkañ pomiêdzy ul. Miñsk¹
i ¯upnicz¹. - W bezpoœrednim
s¹siedztwie naszej inwestycji
przy ul. Miñskiej znajduj¹ siê
dwa budynki komunalne. My
chcemy rewitalizowaæ ca³e
parcele, dlatego jeœli szybko
uzyskamy decyzje administra-
cyjne, warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu, to mo-
glibyœmy zaplanowaæ w bud¿e-
cie firmy remont czêœci okolicz-
nych budynków komunalnych –
wyjaœnia dyrektor Ploch i do-
daje, ¿e wspó³praca mog³aby
zaowocowaæ tak¿e innymi roz-
wi¹zaniami. 

Ze strony West Development
mo¿liwy by³by nawet wariant,
w którym firma przejmuje za-

niedbane, przylegaj¹ce do
inwestycji „komuna³ki”,
a dotychczasowi lokatorzy
zostaj¹ przeniesieni do no-
wych mieszkañ. Spraw-
dziliœmy, jak do takiego
rozwi¹zania odnosz¹ siê
mieszkañcy kamienicy
przy ul. Miñskiej 33. – Je-
œli to by³oby mo¿liwe, to ja
ju¿ idê siê pakowaæ – po-
wiedzia³ pan Andrzej
i znikn¹³ za zniszczonymi
drzwiami klatki schodo-
wej. To samo mówi wy-
gl¹daj¹ca z okna na pierw-
szym piêtrze pani Helenka
(na zdjêciu), emerytowana
pracownica szko³y przy
ul. Siennickiej. Pyta, kie-
dy by to mia³o nast¹piæ
i czy ona do¿yje do tego
momentu. Jak widaæ samo

¿ycie sygnalizuje problemy,
których rozwi¹zañ mo¿na szu-
kaæ w partnerstwie publiczno-
prywatnym. I widaæ, ¿e szersze
korzystanie z instytucji PPP jest
konieczne. ar

Kierunek inwestycje

POTRZEBNE PARTNERSTWO
Przez wiele lat o instytucji partnerstwa publicz-
no-prywatnego (PPP) wyra¿ano siê niezbyt do-
brze. Jej przeciwnicy uwa¿ali, ¿e mo¿e byæ
przyczynkiem nadu¿yæ finansowych. Teraz,
kiedy Polska stoi przed wyzwaniem przygoto-
wania infrastruktury na Euro 2012, wszyscy ju¿
wiedz¹, ¿e nie poradzimy sobie bez odpowie-
dniego wykorzystania tego partnerstwa.
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* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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Oj, szybko zlecia³o. Dopiero
co œwiêtowaliœmy nasze „wej-
œcie” do zjednoczonej Europy,
dopiero co dziwi³y nas, a nawet
troszkê niepokoi³y wyjazdy „na
zachód” bez paszportu(!), le-
dwieœmy ogarnêli rozkwit biur
podró¿y i poœrednictwa legalnej
pracy w Europie… Je¿d¿¹
wszyscy, nie tylko, jak przed la-
ty, uprzywilejowani zdobywcy
upragnionych paszportów, w³a-
œciciele zasobnych portfeli
i spryciarze, bo zwyk³ych ludzi
nie by³o staæ.

Szukaj¹cy innych œcie¿ek
swojego ¿ycia je¿d¿¹ dziœ w po-
szukiwaniu pracy i godziwych
zarobków. I znajduj¹ je tam.
Marz¹cy o odpoczynku, jak
w filmowej bajce, o dotkniêciu
w³asn¹ stop¹ tysi¹cletnich uli-
czek, ciekawi œwiata – wybiera-
j¹ siê w odleg³e zak¹tki na urlo-
py. M³odzie¿ gromadnie wyru-

sza po wiedzê, bo stypendiów
na rozmaitych uczelniach
i w szko³ach jest bardzo wiele. 

I o to chodzi³o. Sami wiecie,
¿e inaczej smakuje zafoliowany
oscypek kupiony w hipermarke-
cie, a inaczej – na Podhalu,
choæby w którymœ straganie na
zakopiañskich Krupówkach.

Inaczej te¿ smakuje œwiat,
gdy dotkniemy go w³asn¹ rêk¹,
poznamy z bliska, wkroczymy
w to, co dotychczas znaliœmy
„wirtualnie”. Nowe mo¿liwo-
œci pozwalaj¹ nie tylko spoj-
rzeæ inaczej na to, co dopiero
poznane ale i na w³asne
podwórko.

Wraz z powrotem niektórych
czeka ma³y szok. Raptem zau-
wa¿yli to, czego nie dostrzegali
przed wyjazdem! To, co wyda-
wa³o siê swojskie i mi³e, po po-
wrocie jakby siê zmieni³o… Wi-
dz¹ zaciek na suficie (niemo¿li-
we, ¿e tkwi tu ju¿ dwa lata!), ra-
zi brak schludnoœci nie tylko lu-
dzi (ci nieogoleni faceci w prze-
poconych podkoszulkach, brr!),
ale i na ulicy. Panie ze sko³tu-
nion¹ g³ow¹, zgarbione, ubra-
ne, w co tam wpad³o w rêkê.
Koœlawe chodniki, latarnie
i s³upy pokryte, niczym paskud-
n¹ pleœni¹, kilkoma warstwami
obszarpanych „og³oszeñ”,
których nikt nie czyta. Niektóre
balkony wygl¹daj¹… hmmm…
jak w slumsach. Obwieszone
szmatami, obstawione gratami,
brudne, raj flejtucha. 

Skok do Europy – potem skok
do domu. Domu, który mo¿e
wygl¹daæ inaczej. Miasto piêk-
nieje – domy inne, ludzie inni,
piêkniejsza Praga. Dopingujmy
siê nawzajem do tych mian!
Choæ nie szata zdobi cz³owieka,
ale ten sam osobnik w paskud-
nej szacie… to ju¿ nie jest to!

żu

Skok 
do Europy

Kobiecym okiem
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- Patrz pan, panie Kazieñku, co to siê porobi³o… Pan Eustachy
Mordziak, na co dzieñ przecie¿ polityk¹ interesuj¹cy siê ma³o, wy-
dawa³ siê szczerze zafrasowany wiadomoœciami z okolic naszego
Sejmu i rz¹du. Pan Kazimierz G³ówka z kolei, który wydawa³oby
siê na polityce zêby zjad³, przeciwnie – by³ jej teraz jakby niechêt-
ny i ni¹ znudzony. 

- Co pana tak dziwi, panie Eustachy? A bo to pierwsze raz? Po-
cieszam siê tylko, ¿e za parê lat pies z kulaw¹ nog¹ nie bêdzie wie-
dzia³, kto to jest dajmy na to pan Kuchciñski, o!

- Niemo¿liwe, panie Kazieñku, niemo¿liwe. To¿ ci ludzie nie wy-
chodz¹ z naszych domów. Otwierasz pan telewizor – oni, otwie-
rasz pan radio – oni, otwierasz pan lodówkie - pusto… A przecie¿
Polska mia³a rosn¹æ w si³ê, a ludziom mia³o siê ¿yæ dostatniej. 

- Teraz to pan zasun¹³eœ, panie Eustachy. Polska mia³a rosn¹æ,
a my mieliœmy mieæ za Gierka. O – widzisz pan, to dobry przyk³ad.
On te¿ z naszych domów nie wychodzi³, i co? Zna go kto? A poza
tym panowie bracia z³otych gór nie obiecywali, tylko odnowe mo-
raln¹.

- Coœ s³ysza³em, kurtka Felek. Ale to znaczy, ¿e niby co?
- No to znaczy, ¿e jak pan pójdziesz w niedzielê, gdzie pan nie

chodzisz, to potem nie pójdziesz pan tam, gdzie zawsze pan cho-
dzisz.

- Nic nie rozumiem.
- Bo to nie s¹ proste sprawy, panie Eustachy. Moralnoœæ, jak ka¿-

da cnota - raz poszarpana, trudno siê zrasta. Tym bardziej, ¿e chi-
rurg ³apê ma ciê¿k¹, jak nie przymierzaj¹c dowcip o z³otej rybce.

- Który, bo jest ich 5437? 
- Ten o staruszce, której z³ota rybka spe³ni³a dwa ¿yczenia: da-

³a m³odoœæ i urodê i do tego wspania³¹ willê. Staruszka w ra-
mach trzeciego obstalunku poprosi³a, ¿eby jej wylenia³y kot Mru-
czuœ zamieni³ siê w piêknego ksiêcia. Co siê sta³o w trymiga. Sta-
ruszka po liftingu rzuca siê temu kotu - ksiêciu w ramiona goto-
wa na wszystko, a on z wyrzutem do niej: trzeba mnie by³o nie ka-
strowaæ.

- No dobrze, panie Kazieñku, ale co to ma wspólnego z bie¿¹-
c¹, ¿e tak powiem, polityk¹?

- No to, ¿e nasi obecni w³adcy pope³niaj¹ te same b³êdy, co ich
wszyscy poprzednicy. I to w³aœnie mnie nudzi. 

- A detalicznie?
- Detalicznie, trzeba uprawiaæ Realpolitik, jak powiedzia³ pe-

wien niemiecki pisarz i polityk, zafascynowany austriackim dyplo-
mat¹ ksiêciem Metternichem.

- O w morde! 
- Realpolitik to taka polityka, która wyci¹ga jak najwiêcej ko-

rzyœci w danych okolicznoœciach. Realpolitik mo¿e uprawiaæ pañ-
stwo, firma, czy ka¿den jeden z nas. 

- £atwo, to pan nie t³umaczy. 
- Patrz pan, mamy od niedawna na Goc³awku supermarket

Real. I od niedawna wszystko w nim systematycznie dro¿eje. Na
dodatek gazety pan ju¿ tam nie kupisz, bo pani Kasia ze sklepi-
ku z gazetami uciek³a, jak jej przysolili nowy czynsz. Taka krót-
kowzroczna pazernoœæ mo¿e siê okazaæ dla Realu katastrofalna.
I to nie jest Realpolitik. Za to na naszym bazarku Realpolitik
kwitnie ju¿ tyle lat. Tu siê handlowa³o za komuny, handluje te-
raz i bêdzie handlowa³o nawet wtedy, gdy panowie bracia znów
zajm¹ siê sob¹ i mamusi¹. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Realpolitik

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

IIII ddddeeeeaaaa llll nnnnyyyy     ssss tttt oooopppp
(((( jjjj aaaakkkk     zzzz ³³³³ oooo tttt aaaa     

zzzzeeee     ssss rrrr eeeebbbb rrrr eeeemmmm))))         

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

To prawda, ¿e ambasada Kolumbii mieœci siê przy ulicy Zwyciêzców, a wiêc na Sa-
skiej Kêpie czyli na Pradze Po³udnie, ale rezydencja ambasadora po³o¿ona jest przy
ulicy Anny Jagiellonki na ¯oliborzu - M³ocinach, a wiêc daleko od Pragi. A tymcza-
sem, to tam w³aœnie mam zaszczyt spotkaæ 20 lipca na przyjêciu z okazji Œwiêta Na-
rodowego Kolumbii panów Tomasza Kucharskiego, Burmistrza Dzielnicy Praga Po-
³udnie i Bogdana Jeziorskiego, reprezentuj¹cego Radê Dzielnicy Praga Po³udnie.
Przyjêcie wyda³ ambasador Kolumbii w Polsce, Alberto Barrantes wraz z ma³¿onk¹,
pani¹ Marth¹ de Barrantes, a œwiêciliœmy 197. rocznicê proklamowania niepodle-
g³oœci przez Kolumbiê w 1810 roku. 

Prócz faktu, ¿e ambasada Kolumbii mieœci siê na Pradze Po³udnie, obecnoœæ
wspomnianych panów z w³adz naszej dzielnicy na przyjêciu mia³a jeszcze jedno
Ÿród³o, zwi¹zane nota bene bezpoœrednio z redakcj¹ „Mieszkañca”. Dok³adnie
w tydzieñ po tym przyjêciu, czyli 27 lipca odby³a siê impreza zorganizowana
wspólnie przez...i tu trzeba z³o¿yæ ho³d taktowi dyplomatycznemu obu twórców
tej imprezy. Zaproszenie na ni¹ zredagowane zosta³o w dwóch jêzykach – hi-
szpañskim i polskim. Po hiszpañsku g³osi³o ono: „Jorge Alberto Barrantes  Ulloa,
Embajador de la Republica de Colombia – Tomasz Kucharski, Alcalde de Praga Po-
³udnie – tienen el honor de invitar...”. Tu wyjaœnienie wstêpne. Kiedy podawa³em
nazwisko ambasadora Kolumbii jako zapraszaj¹cego na PRZYJÊCIE ograniczy³em
siê tylko do jego imienia i nazwiska – Alberto Barrantes, natomiast tu widniej¹
a¿ cztery cz³ony - Jorge (czytaj CHOR-che) Alberto Barrantes Ulloa (czytaj u-LJO-
a). Dlaczego? Dlatego, ¿e tamto zaproszenie by³o zredagowane PO ANGIELSKU,
a wiêc zosta³o dostosowane do zwyczajów anglosaskich i europejskich, które
przyjmuj¹ skrócon¹ wersjê imienia i nazwiska. Natomiast Latynosi wol¹ swoj¹
w³asn¹ wersjê – szersz¹. Ona zreszt¹ zawiera rodzinny element: Ulloa – to na-
zwisko panieñskie matki pana ambasadora. 

A teraz wersja polska zaproszenia i jej pe³ny tekst: „Tomasz Kucharski, Burmistrz
Dzielnicy Praga Po³udnie - Jorge Alberto Barrantes Ulloa, Ambasador Republiki Ko-
lumbii – maj¹ zaszczyt zaprosiæ na koncert muzyki tropikalnej kolumbijskiego ze-
spo³u MAURICIO Y PALODEAGUA 27 lipca 2007 w Klubie „The Palace”, Marsza³kow-
ska 3/5”. Jak Czytelnicy widz¹, w tekœcie hiszpañskim jako pierwszy zapraszaj¹cy
figurowa³ Ambasador, w tekœcie polskim – Burmistrz. A na odwrocie zaproszenia –
spis medialnych sponsorów imprezy, wœród nich zaœ – nasz „Mieszkaniec”. 

„The Palace” („Pa³ac” - oczywiœcie) to wielka hala na zapleczu redakcji „¯ycia
Warszawy” z czasów dawnych. Wchodzi siê w ciemnoœæ, bo to teraz w dyskotekach
taki zwyczaj, ale ciemnoœci rozprasza œwiat³o rzucone na...Mauricio i jego pani¹
impresario - Claudiê Mosquera (czytaj „mo-SKE-ra”). Atmosfera znakomita, wszy-
scy siê œciskaj¹ ze wszystkimi, a pani Claudia mówi od razu, ¿e czuje siê w Warsza-
wie „jak w domu”. Zespó³ Mauricia gra tropikaln¹ muzykê kolumbijsk¹ zwan¹
„Fusión Caribe” („fu-SJON ka-RIBE”) czyli „mieszanka karaibska”, a w³aœciwie
„karaibski stop” – jak stop z³ota ze srebrem, co te¿ jest „a propos”. Sukcesy ze-
spó³ odnosi ogromne – zdoby³ m. in. potrójn¹ p³ytê platynow¹ i z³ot¹ p³ytê za re-
kordy s³uchalnoœci w Ameryce Po³udniowej oraz nominacjê do nagrody Grammy
Latinos w 2004 roku. Na sali - œmietanka towarzyska Warszawy –  na przyk³ad
panie Joanna Dukaczewska i Danuta Terpi³owska, zwi¹zane obecnie lub w prze-
sz³oœci z Polskim Radiem, oraz ich kole¿anka Magda Gietka; wielu ambasadorów
latynoamerykañskich z ¿onami; dr. Marek Kruk, lekarz korpusu dyplomatyczne-
go, prowadz¹cy te¿ Medical Center przy Katowickiej, a wiêc  w rejonie oddzia³ywa-
nia „Mieszkañca”. Krótko mówi¹c – ta impreza to idealny stop (w takim sensie jak
wy¿ej) Kolumbii z Prag¹ Po³udnie.                                           

Zygmunt Broniarek
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     LLLLEEEETTTTNNNN IIII 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00
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WYKOPKI PRZED ¯NIWAMI? 
Pani Prezydent na wakacjach, Pan Prezydent Jerzy Miller na wakacjach, Pan

Prezydent W³odzimierz Paszyñski po wakacjach. Tylko Pan Prezydent Jacek
Wojciechowicz ca³y czas na posterunku, co ³atwo zauwa¿yæ, bo liczba objazdów,
rozkopów i rozbabranych ulic z dnia na dzieñ roœnie. By³y burmistrz Weso³ej
i (równie¿ by³y) parlamentarzysta PO wyœni³ sobie bowiem, i¿ w czasie jednego
lata nadrobi zaleg³oœci poprzedników z poprzednich lat czterech. Pozostaje siê
tylko modliæ, by w koñcu wyjecha³ na urlop. Pozwoli to dokoñczyæ rzeczy ju¿
rozkopane. Znaj¹c rozk³ad prac (koniec remontu Al. Jerozolimskich w paŸdzier-
niku!) obawiamy siê jednak, i¿ Wojciechowicz s³usznie prorokuj¹c dantejskie
sceny po powrocie do stolicy dziatwy szkolnej i m³odzie¿y akademickiej urlop
zaplanowa³ na paŸdziernik. Bo¿e, miej nas w opiece. 

* * *
Sezon prac rolnych w pe³ni! Lipcowe upa³y najwyraŸniej przyspieszy³y we-

getacjê i wykopki w Stolicy rozpoczêto ju¿ w po³owie lipca. W pierwszej kolej-
noœci wykopano szefa pogrzebownictwa, potem autobusów, zaraz potem sze-
fa szpitala na Solcu, a w ostatnim dniu przedurlopowego urzêdowania Prezy-
dent Miller zdo³a³ jeszcze przeflancowaæ z wygodnych sto³ków w bli¿ej nieo-
kreœlone miejsce tak¿e dwóch cz³onków zarz¹du Miejskich Zak³adów Autobu-
sowych. 

Jeœli kr¹¿¹ce plotki oka¿¹ siê prawdziwe w sierpniu (w ramach ¿niw?) œciêty
zostanie m.in. zarz¹d Pa³acu Kultury, Warexpo, kierownictwo metra oraz dwóch
wa¿nych dyrektorów w ratuszu. W tym ten odpowiedzialny za nieruchomoœci.
Strach pomyœleæ, co siê bêdzie dzia³o w czas do¿ynek…

* * *
Pani Prezydent dba o zdrowie mieszkañców tej wa¿niejszej, bo praskiej, czê-

œci Warszawy. W lipcu dowody mamy na to dwa. Pierwszy: znamy ju¿ lokaliza-
cjê nowego sto³ecznego szpitala. Wyroœnie on na polach przy ul. Lucerny
w Wawrze. Lokalizacja wydaje siê wyœmienita, bo i komunikacja doskona³a
i okolica spokojna. Czekamy na wbicie pierwszej ³opaty pod fundamenty!

Powód drugi: dr Miko³aj Matejuk po raz kolejny pe³ni obowi¹zki szefa Szpita-
la Grochowskiego! Pani Prezydent po¿egna³a siê bowiem z dyrektorem szpitala
na Grenadierów. Tym samym, który zatrudnia chorowit¹ zastêpczyniê, która na-
opowiada³a mediom o zamiarze likwidacji szpitala. Zastêpczyni choruje nadal,
a na nastêpcê odchodz¹cego dyrektora czeka nie lada wyzwanie: Miasto przy-
zna³o parê milionów (na ten rok) na modernizacjê Grochowskiego. Dot¹d nie wy-
dano z tej kasy ani z³otówki, a z koñcem roku dotacja przepadnie (czytaj: wróci
do Miasta). Czekamy wiêc na powo³anie nastêpcy. A mo¿e – skoro i tak, co kil-
kanaœcie miesiêcy przejmuje obowi¹zki po kolejnym odchodz¹cym szefie – naj-
proœciej powo³aæ dr Matejuka?

* * *
W powy¿szej notce – jak pewnie PT Czytelnicy zauwa¿yli – ani razu nie pa-

d³o nazwisko naszej ulubionej dyrektorki Biura Polityki Zdrowotnej doktor El¿-
biety. I nie padnie! Obiecaliœmy solennie i dotrzymamy s³owa!!!

* * *
Praska katedra staje siê œwiadkiem wydarzenia niezwyk³ego. Oto na œlub-

nym kobiercu staje zatwardzia³y kawaler, d³ugoletni radny Stolicy, a dziœ sto-
³eczny pose³ z listy PiS profesor Uniwersytetu Warszawskiego Karol Karski. M³o-
dej parze „Mieszkaniec” ¿yczy stu lat w zdrowiu, a ¿e oblubienica pracuje na
po³udniu Najjaœniejszej Rzeczypospolitej œlub mo¿e jeszcze tê okolicznoœæ przy-
nieœæ, i¿ tworz¹ca siê rodzina opuœci Warszawê...

Podgl¹dacz

REKLAMA REKLAMA

Powiedzenie, ¿e sukces ma wielu oj-
ców najczêœciej tchnie ironi¹. Ale czasa-
mi to szczera prawda. Czyj¹ zas³ug¹ jest,
¿e wys³u¿ona niecka basenowa przy
Szkole Podstawowej Nr 215 zosta³a za-
mieniona na dwa baseny? – odpowiedŸ
na to pytanie usi³owa³em odnaleŸæ w roz-
mowach z trzema po³udniowopraskimi
radnymi ró¿nych opcji politycznych.
A temat, szczególnie w czêœci zdjêcio-
wej, potraktowaliœmy z lekkim przymru-
¿eniem oka. 

BASEN LEWICY

– Oczywiœcie, ¿e to zas³uga
lewicy – mówi Bart³omiej
Wichniarz z klubu LiD. – To
lewica, ju¿ w latach szeœædzie-
si¹tych, podnios³a problem
braku basenów na Pradze Po-
³udnie. Braku miejsc, w któ-
rych uczniowie po³udniowo-
praskich szkó³, mogliby uczyæ
siê p³ywaæ. W radzie zak³ado-
wej RAWAR-u zrodzi³ siê po-
mys³ ¿eby w³aœnie przy Kwate-
ry G³ównej, na bardzo zanied-
banym terenie powsta³ basen.
PóŸniejsi nasi radni czynnie
dzia³ali na rzecz powstania te-
go basenu. Zbierali œrodki na
jego budowê. Z tego co wiem,
by³o specjalne opodatkowanie
czêœci za³ogi RAWAR-u. Obiekt
powsta³ i przez kilkadziesi¹t lat
s³u¿y³ uczniom znajduj¹cej siê
przy nim szkole i dzieciom
i m³odzie¿y z innych szkó³ Pra-
gi Po³udnie. Gdyby nie lewica, to tego ba-
senu, w tym miejscu na pewno by nie by-
³o. Przy planowaniu modernizacji to dziê-
ki naszym radnym uda³o siê zachowaæ
pierwotn¹ nieckê basenow¹, która teraz,
jako p³ytszy i mniejszy basen bêdzie s³u¿y-
³a najm³odszym.

BASEN PIS-u

– To nasza zas³uga – odpowiada Krzy-
sztof Wysocki z PiS-u. – Za naszych rz¹-
dów, w ubieg³ej kadencji powsta³a kon-
cepcja wyremontowania tego basenu
i dobudowania drugiej niecki. Uznaliœmy,
¿e jeden „Wodnik” to za ma³o dla dziel-
nicy licz¹cej prawie dwieœcie tysiêcy mie-
szkañców. Praga Po³udnie jest porówny-

walna z miastem wojewódzkim. Chcieli-
œmy uatrakcyjniæ ofertê sportow¹ i re-
kreacyjn¹ dzielnicy.  Bardzo du¿y wk³ad
w modernizacjê basenu mia³ ówczesny
nasz burmistrz, Tomasz Koziñski, który
póŸniej zosta³ Wojewod¹ Mazowieckim.
To by³a jedna z jego koncepcji, tak, jak
budowa sztucznego lodowiska, które
w naszej dzielnicy powstanie. Nasz¹ za-
s³ug¹ jest tak¿e obecny kszta³t basenu.
Nie chcieliœmy tylko remontu starej nie-
cki, ale postanowiliœmy o dobudowaniu
drugiej – wiêkszej i g³êbszej.

BASEN PLATFORMY

– To zas³uga Platformy – wyjaœnia
Marcin Kluœ z PO. – Na nasz¹ kadencjê
przypad³a g³ówna czêœæ budowy basenu
i jego oddanie do u¿ytku. Poza tym mu-
sieliœmy zmierzyæ siê z powa¿nym dyle-
matem, czy ten obiekt ma funkcjonowaæ
jako basen przyszkolny, czy podlegaæ
pod OSiR. Ta sprawa wywo³ywa³a wiele
emocji. Obecny zarz¹d dzielnicy, z bur-
mistrzem Tomaszem Kucharskim, przez
wiele miesiêcy prowadzi³ rozmowy z dy-
rekcj¹ Szko³y Podstawowej Nr 215 i ro-
dzicami uczniów. Uda³o siê wypracowaæ
kompromis. Basen bêdzie pod nadzorem
OSiR-u, ale dzieci bêd¹ z niego korzy-
staæ na bardzo preferencyjnych warun-

kach. Rozbudowanie basenu okroi³o
przyszkolny teren, na którym prowadzo-
ne by³y lekcje wychowania fizycznego.
Dlatego, dodatkowo powstanie tam boi-
sko i bie¿nia.

BASEN „MIESZKAÑCA”

Do „chrzestnego ojcostwa” basenu
przyznaje siê tak¿e autor niniejszego ar-
tyku³u: 

– Kiedy ostatni raz, w 2002 roku wzi¹-
³em udzia³ w wyborach samorz¹dowych,

jako jedyny w programie wyborczym
wymieni³em remont basenu przy ul.
Kwatery G³ównej. Wytyka³em, ¿e od
przesz³o trzydziestu lat nic na tym obiek-
cie nie zrobiono. Zbulwersowa³o to ów-
czesn¹ dyrekcjê przyleg³ej podstawówki,
która z oburzeniem zadzwoni³a do redak-
cji „Mieszkañca”, ¿e „po co siê wtr¹cam
w nie swoje sprawy i dlaczego j¹ ataku-
jê”. A ja tylko napisa³em, ¿e konieczny
jest remont. Trochê g³osów mi zabrak³o
¿eby zostaæ wtedy radnym, ale nie ¿a³ujê,
bo dziêki temu rozwinê³a siê moja wspó³-
praca z „Mieszkañcem”. A problem fatal-
nego stanu technicznego basenu zosta³ na
tyle upubliczniony, ¿e dzisiaj ju¿ jest po
problemie.

Adam Rosiński

ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111

▲▲ Raty ▲▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

OKNO – PLUS+ tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY – ROLETY

Basen ma wielu ojców

Od lewej: Bart³omiej Wichniarz, Marcin Kluœ
i Krzysztof Wysocki nie mog¹ ju¿ siê

doczekaæ otwarcia basenu
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)

(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego, 
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)

tel. 646 44 97, 849 37 35, 
sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2008
wed³ug „starego i nowego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-21.00) 
i niedzielê (8.00-15.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego 

dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

ORGANIZUJEMY KURSY:
ksiêgowoœci komputerowej,
komputerowe, sekretarek,

jêzyków obcych, 
przygotowawcze do egzaminów

dojrza³oœci.
Realizujemy zlecenia firm,
banków, spó³ek w zakresie

szkolenia pracowników.

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY KARTY P£ATNICZE,
KARTY KLIENTA SPO£EM oraz BONY SODEXHO

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki 
oraz do³adowania telefonów

zapraszamy do naszych 
5-ciu sklepów CA£ODOBOWYCH

na terenie dzielnic: Praga Po³udnie, Wawer,
Rembertów, Weso³a tj.

� nr 2 ul. Grochowska 207 (Universam)
� nr 27 ul. Gen. A. Chruœciela 25 (Rembertów)
� nr 35 ul. P³owiecka 68 (Wawer)
� nr 36 ul. Trakt Lubelski 163 (Zerzeñ)
� nr 55 ul. I Praskiego Pu³ku 3 (Weso³a)

Zapraszamy o ka¿dej porze 
po szeroki asortyment art. spo¿ywczych 

oraz art. przemys³owych codziennego zakupu.
Zapraszamy po zakupy NON-STOP!!!

Sklep nr 35 ul. P³owiecka 68

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

Przypomnijmy, ¿e w po-
przednim numerze sprawdzili-
œmy, jak jest z realizacj¹ zg³o-
szeñ, których mieszkañcy mog¹
dokonywaæ dzwoni¹c pod bez-
p³atny numer telefonu (0 800
800 117) lub mailem
(infolinia@zom.waw.pl). Po-
wiedzmy szczerze, ¿e wysz³o to
œrednio. Anonimowo zg³osili-
œmy zas³oniête znaki przy ul.
Saskiej i Goc³awskiej. Choæ
ZOM zapewnia³, ¿e ods³anianie
bêdzie bezzw³oczne, to w przy
ul. Saskiej czekaliœmy na to pó³-
tora tygodnia, a na Goc³awskiej
w ogóle siê nie doczekaliœmy

interwencji. Skrytykowaliœmy
takie podejœcie pracowników
ZOM i chyba dosta³o im siê po
uszach od kieruj¹cego firm¹ dy-
rektora Jana Bia³ka, bo jak tylko
wysz³a nasza gazeta, to odpo-
wiednie s³u¿by ruszy³y do akcji.
Ledwie zaczê³o œwitaæ, a Go-
c³awska zosta³a ods³oniêta.
Przyciêto nie tylko zieleñ kryj¹-
c¹ zg³oszony przez nas znak, ale
tak¿e ga³êzie przys³aniaj¹ce in-
ne znaki. Jak by³o i jak jest Czy-
telnicy mog¹ porównaæ na zdjê-
ciach. Na pewno jest bezpiecz-
niej. I o to chodzi. Anga¿uj¹ca
mieszkañców w poprawê bez-

pieczeñstwa akcja ZOM-u to
chwalebna sprawa. Nie mo¿na
jednak doprowadziæ do tego,
¿eby zg³aszaj¹cy odnosili wra-
¿enie, ¿e s¹ lekcewa¿eni. Ju¿
nied³ugo liœcie z drzew zaczn¹
opadaæ i nie bêdzie tak dobrze
widaæ, które znaki s¹ niewi-
doczne. Namawiamy wiêc Czy-
telników, szczególnie tych zmo-

toryzowanych, aby uwa¿nie
przyjrzeli siê poboczom co-
dziennie pokonywanych ulic
i zg³aszali zas³oniête znaki
ZOM-owi. Liczymy te¿, ¿e pra-
cownicy ZOM poprawi¹ spraw-
noœæ w ods³anianiu znaków. Bê-
dziemy siê temu przygl¹daæ.
Bêdziemy dodatkow¹ par¹ oczu
dyrektora Bia³ka. ar  

W przedostatnim numerze
„Mieszkañca” przyrównali-
œmy po³udniowopraski ZGN
do ¿ó³wia. Sta³o siê tak wsku-
tek powolnoœci administracji
w uprz¹tniêciu gruzu, który
odpad³ z elewacji budynku
przy ul. Rybnej 28. Ale i ¿ó³w,
czasami, mo¿e zaskoczyæ.

Po naszym artykule „Metr na dzieñ”
przed Rybn¹ zajecha³ samochód z materia-
³ami i przyrz¹dami murarskimi. Dwóch ro-
botników ostro wziê³o siê do pracy i po
kilku godzinach wyrównali ubytki w dol-
nej, œwie¿o zniszczonej czêœci elewacji.
Zaskoczeni tym, ¿e ZGN wykona³ coœ
wiêcej ni¿ plan minimum (czyli uprz¹tniê-
cie odpadniêtego gruzu), zadzwoniliœmy
do kieruj¹cego zak³adem Janusza Sêkow-
skiego, z zapytaniem, czy bêd¹ dalsze pra-

ce przy Rybnej. – Nasi pracownicy szacu-
j¹ zakres koniecznych robót – dyrektor za-
pali³ iskierkê nadziei. – I sprawdzaj¹, jak
mieszkañcy dotychczas dbali o ten budy-
nek. To te¿ jest bardzo wa¿ne przy podej-
mowaniu decyzji, które budynki bêdziemy
remontowaæ. A decyzje zapadn¹ póŸniej. –
Przyda³oby siê zrobiæ ca³e elewacje –
mówi³ w czasie robót naprawczych jeden
z mieszkañców ul Rybnej. – Przecie¿ s¹
w tragicznym stanie. Jeœliby z góry odpad³
taki kawa³ tynku, jak ten opisany w „Mie-
szkañcu”, to naprawdê mog³oby dojœæ do
tragedii. 

Stanem kamienicy zainteresowa³ siê tak-
¿e radny Adam Jaworski (PiS), który po na-
szym artykule wystosowa³ interpelacjê do
Zarz¹du Dzielnicy. Pyta³ m.in. czy kamie-
nica by³a badana przez nadzór budowlany
oraz jakie dzia³ania podejmie Zarz¹d Dziel-
nicy, aby usun¹æ niebezpieczeñstwo gro¿¹-
ce mieszkañcom i przechodniom. Mo¿e,
przy tak licznych reakcjach i na tak du¿ym
zainteresowaniu, skorzystaj¹ lokatorzy bu-
dynków przy Rybnej ? Mo¿e ZGN znowu
nas zaskoczy? (m)

Więcej oczu dyrektora Białka – cd.
Od pewnego czasu Zarz¹d Oczyszczania Mia-
sta zachêca mieszkañców do zg³aszania zna-
ków drogowych zas³oniêtych przez roœlin-
noœæ. W³aœnie teraz, w czasie bujnego roz-
kwitu listowia, najlepiej widaæ, których zna-
ków nie widaæ.

Przed... ... i po interwencji

Żółw zaskoczył na Rybnej

ATRAKCYJNA PRAGA
W cyklu „Atrakcyjna Praga” pisaliœmy ostat-
nio o ofoliowanych drzewach w KS „Orze³”.
Nawi¹zaliœmy do klimatów kultowych filmów
stworzonych przez Stanis³awa Barejê. Dziœ
pozostajemy w tym duchu.

Ogl¹daj¹c po raz setny „Misia” œmiejemy siê w wielu momen-
tach. Na przyk³ad wtedy, kiedy filmowy goniec, ch³opiec na posy³-
ki, chc¹c zaimponowaæ kierowcy prosi ¿eby go wysadziæ przed Ho-
telem „Victoria” bo idzie na obiad. Ukradkiem przemyka do
podrzêdnej knajpy, w której sztuæce przymocowane s¹ ³añcuchami,
aby nikt ich nie ukrad³. Ha, ha, ha! – ze œmiechu, jak to kiedyœ by-
wa³o, trzês¹ nam siê brzuchy. Bywa³o ? Okazuje siê, ¿e jeszcze s¹
takie enklawy. Ot, choæby przed wejœciem do po³udniowopraskie-
go OPS przy ul. Paca stoi popielniczka przypiêta ³añcuchem (na
zdjêciu). Takim samym, jak ³y¿ki w peerelowskim barze. Ale tutaj
efekt zosta³ wzmocniony poprzez naklejenie na za³añcuchowanej

popielniczce stosownej nalepki, która mówi: Nie ufaj obcym! Pro-
ponujemy zachowaæ taki stan, a dodatkowo nakleiæ takie same na-
lepki w jêzykach obcych. Euroturyœci, którzy przyjad¹ do nas za
kilka lat na Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej zapewne nie znaj¹
i nie czuj¹ klimatu „Misia”, ale popielniczka na uwiêzi z odpowie-
dnim, nalepkowym komentarzem, zachwyci ich z pewnoœci¹. I bê-
d¹ chcieli tê atrakcjê pokazaæ znajomym. Magda  M.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku Igañska 3 w Warszawie

zaprasza do sk³adania ofert na 
wymianę instalacji c.o.

Termin realizacji robót – wrzesień 2007 r.
Termin składania ofert – 10.08.2007 r.
Informacje dotycz¹ce konkursu pod nr tel. 

022 813-81-44 w godz. 9.00-14.00
lub 0509-716-942; 0501-368-365

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku Budrysów 11/13 w Warszawie

zaprasza do sk³adania ofert na 
wymianę instalacji c.o.

Termin realizacji robót – wrzesień 2007 r.
Termin składania ofert – 10.08.2007 r.
Informacje dotycz¹ce konkursu pod nr tel. 

022 813-81-44 w godz. 9.00-14.00
lub 0509-716-942; 0501-368-365
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SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Metal−Market

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. 

i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF

i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.

W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
(z dofinansowaniem z PFRON)

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

Specjalnie dla Ciebie!
Panie emerytki i rencistki p³ac¹ po³owê lub tylko jedn¹ trzeci¹ ceny!
W œrody, w salonie Milord przy Kobielskiej 17, trwa promocja na
wiele zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich. Zni¿ki od 50 do 70%!

MILORD – umie zadbaæ,
byœmy by³y eleganckie i za-
dbane.

MILORD – wiele propozy-
cji pielêgnacyjnych, kosme-
tycznych i fryzjerskich dla
pañ w ró¿nym wieku. Wyso-
kospecjalistyczne masa¿e –
od relaksuj¹cych po prozdro-
wotne, wspomagaj¹ce przy
dolegliwoœciach i schorze-
niach, wykonywane przez
dyplomowanych, uznanych
specjalistów – przyda siê
i dojrza³ym, i m³odym, po
kontuzjach lub urazach.

MILORD – zespó³ œwiet-
nych fryzjerów, którzy w lot rozumiej¹ panie ultranowoczesne i tradycjonalistki,
gotowe skorzystaæ z klasycznych fryzur z u¿yciem znakomitych preparatów
i technologii.

MILORD – kosztowne, specjalistyczne aparaty do utrzymania œwie¿ej cery, jê-
drnego cia³a, delikatnej i sprê¿ystej skóry. Mikrodermabrazja, DERMO HEALTH®,
BHS 301, LightSheer to dowód, ¿e technika przesz³¹ sam¹ siebie. Co kryj¹ te
nazwy? Koniecznie przyjdŸ i sprawdŸ, salony Milord czekaj¹!

Informacje: tel 22 610 85 03  lub w ka¿dym salonie Milorda

REKLAMA REKLAMA

DO AWANSU 
WYSTĄP!

Tegoroczne œwiêto po³udniowopraskich poli-
cjantów mia³o odbyæ siê w supernowocze-
snym nowym komisariacie Wawra przy ul.
Mrówczej. Niestety, podobnie jak oddanie do
u¿ytku nowego terminalu na Okêciu i ta bu-
dowa ci¹gnie siê w nieskoñczonoœæ… 

Dlatego tradycyjne œwiêto VII Komendy Rejonowej Policji
odby³o siê w komisariacie przy ul. Umiñskiego.

Awanse na wy¿sze stopnie oficerskie i podoficerskie otrzyma-
³o ³¹cznie 260 osób. 

Wyró¿nionym gratulowa³ i nominacje wrêcza³ nowo awanso-
wany do stopnia inspektora Andrzej Prokopczyk komendant
VII Rejonowej Komendy Policji (na zdjêciu).

By³y podziêkowania za codzienn¹ pracê i znakomite efekty
wyra¿aj¹ce siê znacznym zmniejszeniem przestêpczoœci, a tym
samym popraw¹ bezpieczeñstwa mieszkañców.

O prawie 40% spad³a bowiem liczba rozbojów, kradzie¿y roz-
bójniczych i wymuszeñ. O ponad 1/3 mniej jest kradzie¿y sa-
mochodów. 

Te efekty by³y mo¿liwe dziêki harmonijnej wspó³pracy z pro-
kuratur¹ o czym mówi³ zarówno insp.Andrzej Prokopczyk, jak
i Mariusz Pi³at zastêpca Prokuratura Rejonowego dla Pragi Po-
³udnie oraz dobremu wspó³dzia³aniu z ogniwami samorz¹dowy-
mi, co podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu Edward K³os burmistrz
Weso³ej. 

(wn) 

Stadion XXI wieku
We wtorek 24 lipca obradowa-
³a XI sesja rady dzielnicy Pra-
ga Po³udnie. Najwa¿niejszym
tematem by³o przyjêcie
uchwa³y w sprawie projektu
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego re-
jonu Stadionu Dziesiêciolecia.

Plan ten ma na celu g³ównie u³atwienia
i udogodnienia komunikacyjne. Przypomnij-
my, ¿e „Projekt decyzji o zabudowie” przewi-
duje budowê: Stadionu Olimpijskiego, Domu
Sportowca, Hotelu i Centrum Biznesowego,
basenu olimpijskiego z Aqaparkiem, Centrum
Kongresowego z hal¹ widowiskowo-sporto-
w¹ i parkingami, biurami i boiskami treningo-
wymi. (t)

Dzieñ póŸniej kombatan-
ci, samorz¹dowcy z Pragi Pó³-
noc i Po³udnie, harcerze oraz
mieszkañcy z³o¿yli kwiaty
w miejscach upamiêtniaj¹cych
powstañcze walki i ¿o³nierzy
AK.  

Œwiate³ka pamiêci zap³onê-
³y przy ul. Grochowskiej 274,
przy koœciele przy ul. Skary-
szewskiej 12, w Parku Skary-
szewskim od strony jeziorka
i ul. Miêdzynarodowej, przy
Moœcie Poniatowskiego,
w koœciele na Goc³awiu-Orli-
ku oraz przy praskiej filii
PAST-y ul. Brzeska 24 (na

zdjêciu). W ceglanych œcia-
nach tego budynku bez trudu
mo¿na znaleŸæ jeszcze œlady
kul.

5 sierpnia o godz. 12.30
w Koœciele Pallotynów ul.

Skaryszewska 12 odprawiona
zostanie Msza œw. za pole-
g³ych i zmar³ych ¿o³nierzy
AK obwodu Praga. 12 sierp-
nia o godz. 10.00 odbêd¹ siê
uroczystoœci przed symbolicz-
n¹ Mogi³¹ Poleg³ych i Pomor-
dowanych ¯o³nierzy AK na
Cmentarzu Bródzieñskim.

(b)

Pamiętamy ’44!
Obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego rozpoczê³y siê po praskiej stro-
nie 29 lipca okolicznoœciow¹ wystaw¹ „Praga
w Powstaniu Warszawskim” zorganizowan¹
w budynkach „Konesera” przy ul. Markowskiej.

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

ZAPISY NA KARNETY 
NA SEZON LETNI!
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WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

FUNDACJA
zakupi
LOKAL

na parterze 
o powierzchni 
200−250 m kw. 

w rejonie 
Saskiej Kępy.

Kontakt tel. 
022 517−77−20

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii

lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka

Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa
tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Przez dwa miesi¹ce lekarze nie mogli wyleczyæ owrzodzenia
troficznego na goleni u Tamary Rasskazowoj (43 lata), dopóki cho-
ra przez przypadek nie trafi³a do traumatologa, stosuj¹cego w prak-
tyce urz¹dzenie VITAFON.

Kiedy ju¿ po trzech zabiegach z zastosowaniem tego z pozoru proste-
go urz¹dzenia chora poprosi³a o zabiegi na basenie, lekarze nie mogli wyjœæ
ze zdziwienia: wrzód ca³kowicie znikn¹³. Takie przypadki nie s¹ rzadkoœci¹ w praktyce stosowania tego nowo-
czesnego urz¹dzenia, które zd¹¿y³o ju¿ zdobyæ du¿¹ popularnoœæ. W jaki sposób VITAFON radzi sobie z cho-
robami? Leczy sama krew – w VITAFONIE wykorzystuje siê mikrowibracje na tych samych czêstotliwoœciach,
na jakich dzia³aj¹ naturalne mikrowibracje w³ókien miêœniowych. 

Dziêki temu w promieniu 7-10 cm o kilka razy zwiêksza siê nie tylko przep³yw krwi, lecz równie¿ limfy.
Takiego efektu nie osi¹gnie siê ani za pomoc¹ lekarstw, ani za pomoc¹ masa¿u czy innych znanych me-
tod. Mo¿liwoœæ leczenia w domowych warunkach, prostota i bezpieczeñstwo zastosowania, gwarancja
producenta, brak efektów ubocznych czyni¹ z tego urz¹dzenia idealne uzupe³nienie domowej apteczki. VI-
TAFON ju¿ zdoby³ renomê „domowego lekarza”. Zwalcza takie choroby, jak zapalenie korzonków nerwo-
wych, nadciœnienie, przewlek³y bronchit, zapalenie gruczo³u krokowego. 

Ci, którzy mieli okazjê kupiæ i wypróbowaæ jego dzia³anie na sobie, z regu³y kupuj¹ kolejne urz¹dzenia, dla swo-
jej rodziny lub znajomych. Lepszej rekomendacji byæ nie mo¿e. Zw³aszcza ze strony zadowolonych emerytów.

DOMOWY LEKARZ 
– marzenie emeryta

Wibroakustyczne urz¹dzenie VITAFON mo¿na nabyæ: 
Sklep Rehabilitacyjny, Warszawa Al. Jana Paw³a II 52/54, tel. 022 831-76-69

Sklep Rehabilitacyjny, Warszawa Al. KEN 93, tel. 022 644-02-41

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� wybielanie zêbów � profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y 

Ortopedyczne
Medyczne 

Rehabilitacyjne 
Pieluchomajtki itp.

Refundacja NFZ, PFRON i  PCPR

www.dadamed.pl

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

OSTRE DYŻURY
OKULISTYCZNE

Podobnie jak ostre dy¿ury ortopedyczno-urazowe wracaj¹ ostre
dy¿ury okulistyczne dla nag³ych przypadków. Biuro Polityki
Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy w uzgodnieniu z placówkami
okulistycznymi ustali³o wykaz dy¿urów w sierpniu br.

01.08. (œroda) Lindleya 4
02.08. (czwartek) Sierakowskiego 13
03.08. (pi¹tek) Kondratowicza 8
04.08. (sobota) Stêpiñska 19/25
05.08. (niedziela) Szaserów 128
06.08. (poniedzia³ek) Kondratowicza 8
07.08. (wtorek) Bursztynowa 2 (doroœli) - Niek³añska 4/24 (dzieci)

08.08. (œroda) Lindleya 4
09.08. (czwartek) Sierakowskiego 13
10.08. (pi¹tek) Wo³oska 137
11.08. (sobota) Szaserów 128
12.08. (niedziela) Kondratowicza 8
13.08. (poniedzia³ek) Czerniakowska 231
14.08. (wtorek) Bursztynowa 2 (doroœli) - Niek³añska 4/24 (dzieci)

15.08. (œroda) Lindleya 4
16.08. (czwartek) Sierakowskiego 13
17.08. (pi¹tek) Wo³oska 137
18.08. (sobota) Czerniakowska 231
19.08. (niedziela) Stêpiñska 19/25
20.08. (poniedzia³ek) Czerniakowska 231
21.08. (wtorek) Bursztynowa 2 (doroœli) - Niek³añska 4/24 (dzieci)

22.08. (œroda) Lindleya 4
23.08. (czwartek) Sierakowskiego 13
24.08. (pi¹tek) Stêpiñska 19/25
25.08. (sobota) Czerniakowska 231
26.08. (niedziela) Sierakowskiego 13
27.08. (poniedzia³ek) Czerniakowska 231
28.08. (wtorek) Szaserów 128
29.08. (œroda) Lindleya 4
30.08. (czwartek) Sierakowskiego 13
31.08. (pi¹tek) Wo³oska 137

Klinika Okulistyki WIML ul. Krasiñskiego 54 i Klinika Okulistyki CZD
Al. Dzieci Polskich 20 zapewniaj¹ pomoc doraŸn¹ zgodnie z ogólny-
mi warunkami kontraktu. (wm)

- Byliœmy zaszczyceni t¹
propozycj¹ - mówi dyrektor
szpitala Jaros³aw Ros³on. 

- Otrzymaliœmy j¹ jesieni¹
ub. roku. Potem dostaliœmy list
intencyjny ze strony Kancelarii
Prezydenta RP. Od pocz¹tku
przedsiêwziêciu patronowa³
marsza³ek Województwa Mazo-
wieckiego i wojewoda war-
szawski. Jesteœmy drugim
w kraju szpitalem - po ³ódzkim -
z którym Œwiatowy Zwi¹zek
¯o³nierzy AK podpisa³ podobne
porozumienie. Wybór naszej
placówki - o tym jestem przeko-
nany - podpowiedzieli sami
kombatanci - pacjenci miêdzy-
leskiego szpitala, zadowoleni
z leczenia w nowoczesnym szpi-
talu  i sposobu traktowania ze
strony personelu medycznego.
A ¿e oferta ze strony Zwi¹zku
nie k³óci³a siê z wytycznymi
NFZ - podpisaliœmy j¹ z wielk¹
satysfakcj¹. 

Na mocy umowy szpital za-
pewni cz³onkom Zwi¹zku opie-
kê medyczn¹: ambulatoryjn¹,
specjalistyczn¹, badania dia-
gnostyczne, us³ugi rehablitacyj-
ne, lecznictwo szpitalne i ca³o-
dobow¹ pomoc medyczn¹
w nag³ych przypadkach w
izbie przyjêæ. - Rzecz ca³¹ chce-
my tak zorganizowaæ - mówi
dyr. Jaros³aw Ros³on, by
oszczêdziæ kombatantom trud-
noœci z dotarciem do odpowie-
dniej formy pomocy. - To s¹ lu-
dzie, którzy zrobili dla Ojczyzny
tak wiele, tak du¿o wycierpieli,
wielu z nich  to prawdziwi bo-
haterowie o najbardziej zna-

nych powstañczych  nazwi-
skach, ¿e im siê to po prostu na-
le¿y. Dlatego oddelegowaliœmy
do wspó³pracy specjalne kon-
sultantki, wyposa¿one w telefo-
ny komórkowe. One pokieruj¹
pacjentem w drodze do szpitala,
wska¿¹ drogê do odpowiednie-
go specjalisty, przygotuj¹ bada-
nia, tak by maksymalnie skróciæ
czas do uzyskania potrzebnej,
skutecznej porady. Z czasem

wyznaczymy te¿ lekarzy - spe-
cjalistów, którzy w pewnych go-
dzinach bêd¹ wy³¹cznie do dys-
pozycji pacjentów zrzeszonych
w Œwiatowym Zwi¹zku ¯o³nie-
rzy AK. Pozwoli to podnieœæ za-
robki lekarzom i personelowi
medycznemu, bo za wykonan¹
dodatkow¹ pracê bêd¹  oczywi-

œcie wynagradzani. Docelowo
myœlimy równie¿ o zorganizo-
waniu systemu transportu dla
dowozu pacjentów - kombatan-
tów z terenu Mazowsza.

Ta wspó³praca da miêdzyle-
skiemu szpitalowi presti¿ (po-
wszechnie szanowany Œwiato-
wy Zwi¹zek b. ¿o³nierzy AK
wybra³ w Warszawie do wspó³-
pracy szpital w Miêdzylesiu,
a nie np. szpitale przy Szaserów,

Banacha lub klinikê MSWiA
przy Wo³oskiej), zapewni finan-
sowanie kontraktów (99 proc.
cz³onków Zwi¹zku jest ubezpie-
czonych w polskim NFZ), ale
tak¿e perspektywy wspó³pracy
przy pozyskiwaniu nowego
sprzêtu. Pomóc w tym powinna
dzia³aj¹ca przy Œwiatowym
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK specjal-
na fundacja. - Pamiêtajmy, jeste-
œmy dos³ownie w przeddzieñ

g³êbokiej restrukturyzacji -
mówi o miêdzyleskim szpitalu
dyrektor Ros³on. - W najbli¿-
szym czasie przejmiemy funkcje
szpitala dermatologicznego
z ulicy Leszno i szpitala im.
Okoñskiego z ulicy Brzeskiej.
Poszerzymy dziêki temu profil
naszej dzia³alnoœci, wzmocnimy
pozycje w sieci sto³ecznych szpi-
tali, staniemy siê jeszcze bar-
dziej konkurencyjni. toms 

Szpital powstańcom 
Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny obejmuje
patronatem medycznym cz³onków Œwiatowe-
go Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, a wiêc m.in. po-
wstañców warszawskich. Do uroczystego
podpisania umowy dosz³o 24 lipca bie¿¹cego
roku w Belwederze. Wspó³praca rozpocznie
siê wraz z symboliczn¹ dat¹ - 1 sierpnia br.,
w dniu rocznicy zrywu powstañczego.



Krzyżówka Mieszkańca Nr 14

POZIOMO: 1-A siatka zastawna na ptaki. 1-J szlagier.
2-E spala siê w piecu. 3-A arystokrata hiszpañski. 
3-G zapach, aromat wina. 4-E zarz¹dca w dawnym
maj¹tku ziemskim. 4-£ miasto na wy¿ynie Abisyñskiej
(Etiopia). 5-G himalajski pustoro¿ec. 6-A wstrêt, odra-
za. 6-K bylina porasta ska³y i suche stoki. 7-B polski
zespó³ rockowy. 7-G gaz z zêbami jadowymi. 8-D
p³ótno na wsypy. 8-J w¹ska, krótka ulica,. 9-F drzewo
lub krzew ozdobny. 10-A papiery urzêdowe. 10-H za-
paœnik w staro¿ytnym Rzymie. 11-A operacyjne
uœpienie. 12-H po³o¿na. 13-A zbiór dawnych doku-
mentów. 14-J miasto na trasie M³awa-Olsztyn. 15-E
Ryœ-Ferens, ³y¿wiarka. 16-A statek rybacki. 16-J cz³o-
wiek wyrabiaj¹cy meble.
PIONOWO: A-1 strona ksi¹¿ki, rêkopisu itp. A-10 be-
czu³ka na wino. B-6 pêk, snopek. C-1 zakole rzeki. 
C-10 ska³a magmowa, budowlana. D-6 ubijacz œnie-
gu na stoku narciarskim. E-1 zbiór przepisów. E-11

¿o³nierz w stopniu podporucznika lub wy¿szym. F-8
pojemnik na œmieci. G-1 zamierzone zdezorganizo-
wanie pracy. H-2 odblask po¿aru. H-7 umys³, rozum. 
H-12 przejœcie wokó³ prezbiterium. I-3 buty pi³karskie.
I-9 Aleksander dla kolegów. J-1 oœrodek wypoczynko-
wy nad Rab¹. J-7 drugi okres mezozoiku. J-12 wyspa
ze Œwinoujœciem. K-5 szal damski. L-1 nazwa Czar-
nogóry od XI-XIV wieku. L-8 Krzysztof, prowadzi pro-
gram „Gra w ciemno”. £-4 ojciec chrzestny. £-12 daw.
banita, wygnaniec. M-1 czart, demon. N-8 budka
z pras¹. O-1 p³ytka czapeczka ¿ydowska. O-12 opry-
szek, rzezimieszek paryski. opr. A. Kemski

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 4/07: „£akomstwo dna nie
ma”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Renata
Zych z ul. Dwernickiego. Odbiór do 10 sierpnia br.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

„Raz postaw siê na moim miejscu” – s³owa tej
piosenki niech bêd¹ mottem na nadchodz¹ce dni.
Wiêcej empatii wobec rodziny i…wspó³pracowni-
ków mo¿e zmieniæ wiele w naszych relacjach.
Unikaj jak ognia po¿yczek, to nie jest czas na roz-
s¹dne inwestycje. Jeœli musisz wydaæ oszczêd-
noœci – miej œwiadomoœæ, ¿e wydaje siê szybko –
zarabia trudno. Sierpniowy wyjazd jak najbardziej
wskazany i koniecznie z bliskimi. 

 BYK 22.04-21.05
Lato na pó³metku, a ty umiesz siê cieszyæ jego
urokami. Twój wrodzony wdziêk potrafi zdzia³aæ
cuda. Szukasz ci¹gle nowych przygód, podnieca-
j¹ Ciê nowe wra¿enia i znajomoœci! W tym nat³o-
ku wra¿eñ nie zagub tego, co najwa¿niejsze
i wartoœciowe w ¿yciu – rodziny i najbli¿szych
przyjació³. Uwa¿aj w podró¿y – nawet jako pasa-
¿er.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Du¿o szumu wokó³ nieza³atwionej starej sprawy,
spory i waœnie – mo¿na by³o tego unikn¹æ w po-
rê reaguj¹c. Teraz uwa¿aj na ka¿de nieostro¿ne
s³owo, a istnieje szansa, ¿e sytuacja siê unormu-
je. W uczuciach – niezapomniane chwile – pod
warunkiem, ¿e „pójdziesz na ca³oœæ”. Zdrowie
wymaga uwagi, a ty „generalnego przegl¹du”.

�� RAK 22.06-22.07
Wakacje w pe³ni, a ty jeszcze nie by³eœ na swoim
wymarzonym urlopie. Gdzieœ tam czeka na ciebie
spokojne, magiczne miejsce na dzikiej pla¿y lub
w leœnym zak¹tku. Na razie postaraj siê zakoñ-
czyæ najwa¿niejsze sprawy w pracy. Umiesz do-
brze wczuwaæ siê w nastrój innych ludzi, dlatego
nie powinieneœ mieæ wiêkszych problemów w na-
wi¹zywaniu bli¿szych kontaktów. W domu niepla-
nowane wydatki mog¹ ciê zaskoczyæ finansowo.
Trzymaj wiêc rêkê na pulsie.

�� LEW 23.07-23.08
S³oñce w twoim znaku daje Ci si³ê i wielkie mo¿-
liwoœci. Wykorzystaj je rozwa¿nie, a sukces –
w tym finansowy – murowany. Jeœli planujesz
w sierpniu urlop, przed wyjazdem ubezpiecz mie-
szkanie i powiadom o tym s¹siadów. Niespo-
dzianki bywaj¹ mi³e, ale nie zawsze... Warunkiem
normalizacji twoich kontaktów z blisk¹ Ci osob¹
jest szczera rozmowa.

�� PANNA 24.08-23.09
Twoja b³yskotliwoœæ i systematycznoœæ pomagaj¹
w za³atwianiu skomplikowanych spraw. A opiekuñ-
cza planeta Merkury daje Ci si³ê i mo¿liwoœci, które
przydaj¹ siê w najbardziej nieprzewidywalnych mo-
mentach. W najbli¿szym czasie szykuj¹ siê jakieœ
ma³e zmiany w sprawach zawodowych, ale na ko-
rzyœæ. Natomiast w finansach chwilowy zastój.  Wy-
prawa na szalone zakupy musi na razie pozostaæ
w sferze marzeñ. Warto poœwiêciæ trochê czasu na
relaks i s³odkie nic nierobienie. Spróbuj… 

�� WAGA 24.09-23.10
Jeœli odczuwasz ogólne zniechêcenie i apatiê, ¿e
urlop ju¿ za Tob¹ – nie daj siê ponieœæ rezygna-
cji. Pamiêtaj, ¿e w weekendy te¿ mo¿na œwietnie
odpocz¹æ. Nie bierz tylko na swoje barki proble-
mów ca³ego œwiata – bo to mo¿e byæ ponad Two-
je si³y. W po³owie sierpnia niespodziewana wizy-
ta mo¿e wywróciæ twój œwiat do góry nogami. Na
pewno nie bêdziesz siê nudzi³.

�� SKORPION 24.10-23.11
Dopisuje Ci humor, nastawienie do œwiata te¿
masz bardzo pozytywne. Pewne myœli nie daj¹ Ci
spokoju, nie wiesz jak¹ podj¹æ decyzjê. Skorzy-
staj z telefonu do przyjaciela, którego obiekty-
wizm i ¿yczliwoœæ zapewni¹ spojrzenie z dystan-
su na problem. Poza tym za bardzo przejmujesz
siê sprawami, które nie zas³uguj¹ na d³u¿sze ³a-
manie sobie nimi g³owy. W uczuciach mo¿e byæ
gor¹co!!!

�� STRZELEC 24.11-22.12
Musisz koniecznie zwolniæ i wyluzowaæ. Pieni¹-
dze s¹ wa¿ne, ale nie najwa¿niejsze. Postaraj siê
zadbaæ o swoje zdrowie, unikaæ denerwuj¹cych
ludzi – a zobaczysz, ¿e uœmiech jest najlepszym
lekarstwem. Samotne Strzelce za najlepsze le-
karstwo mog¹ uznaæ mi³oœæ – a ta jest tu¿, tu¿...
Wystarczy tylko uwa¿nie siê rozejrzeæ. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Walka, któr¹ uparcie toczysz zbli¿a siê do fina³u.
Zwyciêstwo jest blisko – zachowaj tylko nieprze-
niknion¹ twarz pokerzysty i nie pokazuj kart. Mo¿-
liwy wyjazd na pocz¹tku sierpnia, uwa¿aj tylko na
wspó³pasa¿erów i nie zostawiaj baga¿u pod opie-
k¹ obcych ludzi. Bêdziesz mia³ du¿o wydatków,
ale bêd¹ przeznaczone na przyjemnoœci, wiêc
sobie nie ¿a³uj. Teraz nawet remont mieszkania
bêdzie dla Ciebie frajd¹...

�� WODNIK 21.01-19.02
Czas wakacji to dobra pora na zawarcie interesu-
j¹cych znajomoœci. Postaraj siê te¿, aby to, co
zaplanowa³eœ nie odbiega³o zbytnio od rzeczywi-
stoœci. Zalecane s¹ konsekwencja i dyplomacja.
W sprawach serca – postaraj siê o wiêcej wyro-
zumia³oœci i mniejszy dystans, zw³aszcza do no-
wo poznanej osoby. Ciesz siê ka¿d¹ woln¹ chwi-
l¹ i wykorzystaj ten czas maksymalnie, a na pew-
no Twoje starania siê op³ac¹. 

�� RYBY 20.02-20.03
Z nie tak dawnych wyjazdów urlopowych zosta³y
Ci ju¿ tylko wyblak³e wspomnienia. ¯ycie nabiera
tempa, marzenia realizuj¹ siê z szybkoœci¹ œwia-
t³a, a ty nie mo¿esz podj¹æ decyzji czy zaj¹æ siê
swoimi ¿yciowymi problemami czy pozwoliæ, ¿e-
by same siê rozwi¹za³y. Wróæ szybko z chmur na
ziemiê i punkt po punkcie realizuj swoje zamie-
rzenia. Masz du¿e szanse na sukces, jeœli bê-
dziesz konsekwentny.

Merlin

4-C 2-O 6-L 6-B 10-H 15-£ 1-G 12-A 7-D 13-F 10-F 3-D 10-N

1-J 8-E 15-G 1-A 11-E 8-K 16-B 3-H 4-M 10-C 9-I 5-K

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Do straganu podchodzi klient, przygląda się

jabłkom i pyta: − Soczyste?!
Kupcowa na to: − Ni tam, dopiro trza ich umyć!

☺ ☺ ☺
Rzecz dzieje się w jednostce wojskowej. Apel.

Doświadczony generał przemawia do żołnierzy: − Żołnierze! Wód−
ka zabija! Żołnierze na to: − Generale! My się śmierci nie boimy!

☺ ☺ ☺
Kto żyw wyjechał do pracy za granicą. Do stojącej przy

szosie tirówki podjeżdża ciężarówka, z której wysiada facet
w gumofilcach, kufajce, berecie. 

− Co zrobisz za 150 zł?
− Wszystko! − odpowiada rezolutnie profesjonalistka.
− To wsiadaj, będziemy murować!

☺ ☺ ☺
Komendant Straży Pożarnej odbiera telefon po czym zama−

wia kawę, wolniutko się nią delektuje, przeciąga, ziewa wre−
szcie sięga po megafon:

− No, chłopaki zbierać się, jest robota. Urząd Skarbowy się
pali… WWeessoołłyy  RRoommeekk

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

�
ŚŚllaaddyy  ppoo  eettyykkiieettaacchh, ta−
śmie klejącej i nalepkach
usuwamy na różne spo−

soby, zależnie od podłoża, na
którym są i rodzaju kleju, jaki
pozostał zaschnięty (wbrew
pozorom mogą to być różne
kleje!). Z powierzchni lakiero−
wanych, plastikowych i deli−
katnych można spróbować je
skutecznie usunąć szmatką,
nasączoną zwykłym olejem.
Jeśli chodzi o meble – zależnie
od ich rodzaju polecam albo
olej, albo zmywacz do paznok−
ci czy benzynę (uwaga! trzeba
wypróbować na niewidocznym
fragmencie, czy benzyna i ace−
ton nie powodują odbarwień
i matowienia!).

�
KKoozzaakkii  ii wwyyssookkiiee  bbuuttyy

w sezonie letnim nie po−
winny stracić pięknej linii.

Dlatego należy zwinąć w cia−
sny rulon kilka gazet i włożyć
je do wysokiej cholewki tak, by
ją usztywniły. Buty dotrwają
do zimy w świetnej formie!

�
PPłłyynn  ddoo  mmyycciiaa  sszzyybb pozo−
stawia smugi na oknach?
To zwykle wina nabły−

szczacza, niedokładnie wypo−
lerowanego i rozprowadzone−
go. Pomaga polerowanie okna
do sucha (po umyciu) czysty−
mi, często zmienianymi ręczni−
kami papierowymi.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� PPoowwsszzeecchhnniiee  uuwwaażżaannee za niecenzuralne angielskie słowo
fuck jest w istocie akronimem, czyli skrótem od słów „Forni−
cation under Consent of the King”. To napis na tabliczkach,
wywieszanych w sytuacjach intymnych oznaczający, że król
przyzwolił na intymne zbliżenie partnerów…

�� KKaanngguurr – znana nam nazwa tego zwierzęcia wzięła się z… nieporozumienia.
Anglicy, zobaczywszy w Australii dziwaczne zwierzę, niepodobne do żadnego ze
znanych im stworzeń, na migi usiłowali spytać Aborygenów, rdzennych mieszkań−
ców tego kontynentu, co to jest?! Miejscowi uporczywie odpowiadali „Kan ghu
ru”, co w ich języku oznaczało „Nie rozumiem!”, a przez Anglików zostało zro−
zumiane jako nazwa stworzenia i zapisane "kangaroo”.
�� NNaawweett  ddzziieeccii  wwiieeddzząą, co znaczy „okej” czuli OK. + wszystko w porządku. Ale
mało kto wie, jak powstał ten uniwersalny zwrot!  Pochodzi on z czasó histo−
rycznych bitew w Ameryce: gdy żołnierze wracali z potyczki bez ofiar, wysta−
wiali napis „zero zabitych” czyli „0 killed”, w skrócie – OK.!
�� GGłłooss  kkaacczzeekk – kwakanie – nie wywołuje echa! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
✓✓ Ser bia³y opiekany: œcis³y kawa³ek sera bia³ego otaczamy
w rozm¹conym jajku (niekoniecznie, jeœli ktoœ lubi) oraz w pa-
nierce z zió³, suszonej cebulki, odrobiny czosnku, pieprzu, soli
i ziaren sezamu, po czym sma¿ymy na oliwie po obu stronach,
na niezbyt silnym ogniu, odwracaj¹c kilkakrotnie. Uwaga! Ser
musi byæ naprawdê dobrej jakoœci!

✓✓ Ser bia³y na gor¹co: t³usty, œcis³y ser bia³y zemleæ (jeœli
zanadto wilgotny – dodaæ odrobinê m¹ki), wymieszaæ z drobno siekan¹ natk¹ i cebul-
k¹, dodaæ sól i pieprz, ewentualnie s³odk¹ paprykê mielon¹ i czosnek. Uformowaæ kul-
ki wielkoœci orzecha w³oskiego, otaczaæ jedne w panierce z bu³ki tartej i papryki, inne
– z bu³ki tartej mieszanej z mielonymi orzechami, jeszcze inne – w bu³ce tartej wymie-
szanej z kruszonymi p³atkami kukurydzianymi. 

Sma¿yæ do wyraŸnego zrumienienia w g³êbokim t³uszczu, jak p¹czki. Podawaæ zim-
ne lub gor¹ce, z surówk¹ i sosami.

✓✓ Karkówka na szybko: chud¹ karkówkê pokroiæ na kotlety, lekko rozbiæ, dodaæ
sól i pieprz, u³o¿yæ w naczyniu do zapiekania lub, jeœli nie mamy piekarnika, na patel-
ni. Oprószyæ z¹bkiem siekanego bardzo drobno czosnku i ob³o¿yæ cieniutkimi plaster-
kami cebuli. Przykryæ plastrami ¿ó³tego sera, oprószyæ bazyli¹, oregano i szczypt¹
rozmarynu, zalaæ zimnym sosem pomidorowym (lub ketchupem, jeœli ktoœ lubi). 

Zapiekaæ (lub grzaæ na patelni) szczelnie przykryte, do miêkkoœci. To naprawdê py-
szna karkówka z niesamowitym sosem, doskona³a do ry¿u lub makaronu al. dente!

✓✓ Grzyby leœne w 10 minut - grzyby obraæ, oczyœciæ, op³ukaæ, wiêksze pokroiæ na
kawa³ki. Na patelni roztopiæ nieco oliwy z ³y¿k¹ mas³a, wrzuciæ grzyby i spor¹ cebulê,
pokrojon¹ w kostkê. Szybko podsma¿aæ przez oko³o 7 min., nie dopuszczaj¹c do wy-
dzielenia siê soku. Dodaæ zmia¿d¿ony, niewielki z¹bek czosnku, posoliæ, posypaæ
czarnym pieprzem. 

Nadal szybko sma¿yæ przez 2-3 min., nie dopuszczaj¹c do zbytniego zrumienienia,
oprószyæ m¹k¹ i energicznie wymieszaæ, by siê dobrze rozprowadzi³a. Natychmiast
zalaæ szklank¹ maœlanki lub niekwaœnego jogurtu czy niet³ustej œmietany, zamieszaæ,
przykryæ i zostawiæ na ma³ym ogniu przez minutê od zagotowania. Dodaæ pó³ pêczka
siekanej niezbyt drobno natki pietruszki. Znakomite z kasz¹ gryczan¹ lub pêczakiem,
albo z ziemniakami. Aromatyczne i przepyszne! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999



ANTYKI

RAMKA
Monety, banknoty, odznacze-
nia, dokumenty Dom Aukcyjny
wyceni, kupi lub przyjmie na
aukcje. Tel. 022 407-02-20;
0506-025-125

AUTO−MOTO

� Kupiê Fabiê – Punto lub
podobny. Tel. 0506-871-924

BIZNES

� Ubezpieczenia zdrowotne,
medyczne. Tel. 0605-92-22-52

KUPIĘ

� AAAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, pocztówki, monety,
znaczki. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 841 09-35; 0501 050-948
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822 
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

� Kardiolog, Medycyna Pracy,
kierowcy, analizy, EKG. 

Tel. 022 871-44-02
� Terapia psychologiczna i lo-
gopedyczna – pe³en zakres
us³ug. Tel. 022 612-16-60; 

0605-765-646

NAUKA

� Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlu-
bów. Poœrednictwo biur wyklu-
czone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

�Kawalerkê, Grochów – bezpo-
œrednio. Pilnie! Tel. 0504-392-113

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie, zabudowany lub
niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne! 

Tel. 022 610-77-94; 
0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Kawalerkê 25 m kw na Gro-
chowie, cena 215.000 z³ – bez-
poœrednio. Tel. 0502-920-316
�Mieszkanie 3-pokojowe, Ko-
bielska - 44 m kw., 4/10, KW,
do remontu. Cena 370.000 z³
AG. Tel. 0501-541-085

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Mieszkanie – 2 pokoje, 57
m kw., umeblowane. 

Tel. 0663-739-798

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Kawalerkê na Grochowie
bezpoœrednio. 
Tel. 022 813-29-94; 0503-436-929 

lub 022 610-77-94

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp. j. przyj-
mie do pracy mê¿czyzn od 40 r.
¿ycia w górê, kobiety – do 35 r.
¿ycia – od zaraz. 

Tel. kierownik 0696-518-491; 
022 826-23-15

� Dodatkowa – wype³nianie
druków. Tel. 0698-206-126
� Do Auto Myjni. 

Tel. 0602-273-657
� Fryzjera do salonu – Praga
P³d. Tel. 022 610-55-78
�� Opiekunka do 7-miesiêcz-
nej dziewczynki. (+ ew. goto-

wanie). Okolice ul. Zwoleñ-
skiej. Powy¿ej  45 lat. Bez na-
³ogów. Referencje. 

Tel. 0601-933-166 
� Przyjmê fryzjera mêskiego. 

Tel. 022 617-59-98
� T³ocznia p³yt kompaktowych
GM Records poszukuje pra-
cowników na ró¿ne stanowiska
produkcyjne. Miejsce pracy:
Warszawa-Wawer. Oczekujemy
chêci do pracy w systemie
zmianowym i dyspozycyjnoœci
w weekendy. Oferujemy umo-
wê o pracê, sta³e wynagrodze-
nie plus premiê oraz pracê dla
osób w ka¿dej grupie wieko-
wej. Osoby   zainteresowane
prosimy o przys³anie CV pod
adres: aplikacje@gmrecords.pl
� Zak³ad Produkcyjny w Sule-
jówku zatrudni pakowaczy,
praca zmianowa, umowa o pra-
cê. Wymagane doœwiadczenie
na produkcji i dobry stan zdro-
wia. Tel. (022) 783-09-00

SZUKAM PRACY

� Opiekunka dzieciêca podej-
mie pracê. Sta¿, referencje. 

Tel. 0662-029-592
� Pedagog wychowania przed-
szkolnego z terapi¹ - poszukuje
pracy. Tel. 022 353-78-22

PRAWNE

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 0502-
27-51-94; www.pietruk.eu 

� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy ro-

dzinne, spadkowe, lokalowe,
nieruchomoœci, obs³uga firm –
„Universam” Grochów (nad
bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;

0509-959-444
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyj-
ne. NATIONALE NEDER-
LANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41.   

Tel. 022 870-27-83; 
501 550 975

��OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046
�Wró¿ka. Tel. 022 818-90-08

SPORT

� Si³ownia, sauna – najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B. 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 380-32-03; 
0607-838-608

� Alarmy, kamery, komputery,
sieci. Tel. 0501-123-967
��ALKO – Przeprowadzki me-
blowozy – 90 gr/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka,Promocja dekoder
Polsatu za 149 i 35 z³/m-c, sate-
lity bez op³at 700 programów
w tym 17 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja! „Lemag” 
W-wa, ul. Br. Czecha 29. 

Tel. 022 815-47-25; 
0501-123-566; 

www.lemag-TVSAT.waw.pl
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
RAMKA
� Drzwi wejœciowe do domów
i mieszkañ (zni¿ki dla emery-
tów). Tel. 022 649-44-77;
0602-271-718; 0603-797-740
www.atwdrzwi.pl
�� Elektryczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
� Elektryczne – uprawnienia. 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 022 610-72-31; 

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy.

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

Tel. 022 615-58-13, 
0504-61-88-88

� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, remonty. 

Tel. 022 424-32-07; 
0692-881-945

� Fotograf - Piotr Haczyñski.
Œluby, wesela, reporta¿e. 

Tel. 0502-444-916; 
022 872-03-71

�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – oso-
biœcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulik. 

Tel. 022 815-66-60; 
0502-031-257

� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece. 

Tel. 022 613-82-96; 
0696-321-228

�� Licencjonowane tanie za-
rz¹dzanie nieruchomoœciami
Cameo Sp. z o.o. 

Tel. 022 813-90-35; 
0501-399-794

� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

601-361-830; 
604-910-643

� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel  022 612-01-95; 

0510-711-163
� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Malowanie, remonty. 
Tel. 022 424-32-07; 

0692-881-945
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,

urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej.

Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej. 

Tel. 0510-126-840 
�� Pranie Karcherem dywa-
nów, wyk³adzin, tapicerki, 9 lat
praktyki. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-142

�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

RAMKA
�� Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611
�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 
0609-542-545

� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZDROWIE

�� NADZIEJA – OPIEKA,
PIELÊGNIARSTWO, RE-
HABILITACJA. Wszystko
w domu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-66 (9-16);
kom. (24 h) 0501-744-905

Monety, banknoty, odznacze-
nia, dokumenty - Dom Aukcyj-
ny wyceni, kupi lub przyjmie
na aukcje. Tel. 022 407-02-20;

0506-025-125

Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611

Drzwi wejœciowe do domów
i mieszkañ (zni¿ki dla emery-
tów). Tel. 022 649-44-77; 
0602-271-718; 0603-797-740

www.atwdrzwi.pl

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachun-
ki. Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Grochowska 306/308
lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94 
www.pietruk.eu 

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe
ceny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046
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Dowiedzieliœmy siê o gwa³-
townej zmianie koncepcji doty-
cz¹cej budowy Stadionu
Narodowego. Po mie-
si¹cach zapewnieñ, ¿e
wszystko jest pod
kontrol¹, ¿e istnieje
doskona³e za³o¿enie
architektoniczne i bra-
kuje ju¿ tylko szczegó³o-
wego planu, ¿e terminy z pew-
noœci¹ zostan¹ dotrzymane, na-
gle szokuj¹ce wyznanie. Oka-
zuje siê, ¿e ani terminy nie s¹
realistyczne, ani koncepcja nie
jest dopracowana, a co najistot-
niejsze to w ogóle nie da siê te-
go wybudowaæ na miejscu sta-
rego stadionu X-lecia. Autorem
tej deklaracji okaza³ siê nowy
pe³nomocnik tej budowy Mi-
cha³ Borowski.

� � �
Koniec gigantycznych kor-

ków na Moœcie Gdañskim. Za-
koñczono remont ulicy Sta-
rzyñskiego. 30 lipca nad ranem
drogowcy otworzyli jezdnie ar-
terii w stronê Bródna. Miejski
Zak³ad Remontów i Konserwa-
cji Dróg u³o¿y³ g³adki jak stó³

asfalt na trzech pasach ruchu,
miêdzy estakad¹ a ulic¹ 11 Li-
stopada. Prace na 600-metro-
wym odcinku trwa³y cztery dni.
Naklejono specjalne linie i pa-
sy, które wraz z nowoczesn¹
nawierzchni¹ powinny wytrzy-
maæ najbli¿sze 10 lat bez re-
montu. 

� � �
W po³owie sierpnia ma siê

rozpocz¹æ przebudowa Modliñ-
skiej na wylotowym odcinku -
miêdzy Aluzyjn¹, a granic¹
miasta. Cztery firmy wystarto-
wa³y w przetargu na poszerze-
nie ulicy. Inwestycja ma pole-
gaæ na budowie dwóch bezkoli-
zyjnych jezdni a¿ do Legiono-
wa. Od tej strony czêœæ arterii
jest ju¿ poszerzana na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Do koñca
listopada br. oba odcinki po³¹-
cz¹ siê. To powinno skróciæ
czas przejazdu z Legionowa do
centrum o 20 minut. 

� � �
Poziom w Wiœle spad³ poni-

¿ej 80 centymetrów. Jesteœmy
o krok od pobicia rekordu
z 1992 roku. Niski poziom wo-
dy to raj dla poszukiwaczy
skarbów, bo Wis³a kryje zwy-
kle na dnie wiele tajemnic. Te-
raz mo¿na zobaczyæ pozosta³o-
œci Mostu Poniatowskiego,
zbombardowanego w 1944 ro-
ku. W weekendy mo¿na pop³y-
waæ z przewodnikiem ³odzi¹
Stwora - replik¹ wiœlanej d³u-
banki z kawa³ka stuletniej so-
sny. 

Jednak, je¿eli w ci¹gu naj-
bli¿szych dni w górach nie spa-
dnie deszcz, to o jakiejkolwiek
¿egludze Wis³¹, mo¿emy zapo-
mnieæ, bo z Saskiej Kêpy do
Œródmieœcia bêdzie mo¿na
przejœæ chyba such¹ nog¹. 

� � �
26 lipca w Katedrze œw. Flo-

riana na Pradze po¿egnano
wielce zas³u¿onego dla rozwoju
stra¿y po¿arnej na terenie Ma-
zowsza i kraju gen. po¿arnic-

twa w st. spoczynku Zygmunta
Jarosza, zmar³ego w wieku 87
lat.

� � �
W nocy z niedzieli na ponie-

dzia³ek 29/30 lipca zawali³ siê
dach pustostanu przy Brzeskiej.
Na szczêœcie nikt nie ucierpia³. 

Stra¿acy przeszukali dwupiê-
trow¹ kamienicê, poniewa¿
obawiali siê, ¿e w œrodku mogli
byæ bezdomni. Na szczêœcie ni-
kogo nie znaleziono. Jednak
ponad stuletni budynek nadal
zagra¿a bezpieczeñstwu. 

Na miejsce wezwano jedno-
stki z urz¹dzeniami do wykry-
wania podczerwieni oraz ekipê
z psem tropi¹cym. Po przeszu-
kaniu zawaliska nic nie wska-
zuje na to, aby pod gruzami
znajdowali siê ludzie. Kamieni-
ca jest od lat opuszczona, stra-
¿acy spodziewali siê zawalenia
jej czêœci. Budynek wraz
z dzia³k¹ kupi³ prywatny w³a-
œciciel. Pustostanu jednak nie
wyburzono. 

Zabezpieczaj¹ce wejœcie de-
ski zosta³y zdemontowane
przez miejscowych chuliga-
nów, którzy w pobli¿u maj¹
miejsce schadzek. Teren zabez-
pieczy³a stra¿ i policja. 

� � �
16 sierpnia po raz 24. wyru-

szy na Jasn¹ Górê Praska Piel-
grzymka Piesza. Pierwszy raz
wyruszy³a w rok po œlubach ja-
snogórskich polskiego króla Ja-
na Kazimierza. Ostatnia piel-
grzymka na Jasn¹ Górê wysz³a
w roku 1917, ale nie dotar³a do
celu z powodu dzia³añ wojen-
nych na froncie w okolicach
Piotrkowa Trybunalskiego.
W 1983 r. pielgrzymka zosta³a
wznowiona przez Pomocników
Maryi Matki Koœcio³a pod na-
zw¹ Praskiej Pielgrzymki Pie-
szej na Jasn¹ Górê z Warszawy -
Pragi. Do Czêstochowy p¹tnicy
docieraj¹ 26 sierpnia w œwiêto
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. 

� � �
Sierpieñ to ciekawy miesi¹c

w Ogrodzie Botanicznym
PAN w Powsinie. Kwit-

n¹ roœliny charaktery-
styczne dla okresu
letniego, ale pojawia-

j¹ siê ju¿ oznaki jesie-
ni. Rozpoczyna kwit-

nienie posiadaj¹ca du¿e,
wonne kwiaty hosta wielko-
kwiatowa, pojawiaj¹ siê ju¿
wczesne odmiany astrów zwa-
nych marcinkami. 

W pe³ni kwitnienia znajduje
siê kolekcja mieczyków. Te
piêkne kwiaty odznaczaj¹ siê
bardzo du¿¹ ró¿norodnoœci¹
kolorów i kszta³tów, mo¿emy
tak¿e podziwiaæ kolekcjê dalii,
zwanych te¿ georginiami.
W drugiej po³owie sierpnia roz-
poczynaj¹ kwitnienie zimowity
– kwiaty kszta³tem przypomi-
naj¹ce krokusy, w arboretum

w pe³ni kwitnienia znajduj¹ siê
om¿yny zwane te¿ budlejami.
W czêœci sadowniczej zaczyna-
j¹ ju¿ dojrzewaæ wczesne
odmiany jab³oni, grusz oraz œli-
wy, orzechy i wiele innych
drzew owocowych. 

� � �
Naczelnik Urzêdu Skarbowe-

go Warszawa Wawer przyjmie
na sta¿ bezrobotn¹ m³odzie¿
w wieku do 25 lat i osoby bez-
robotne, które nie ukoñczy³y 27
roku ¿ycia pozostaj¹ce w okre-
sie do 12 miesiêcy od dnia
okreœlonego w dyplomie, œwia-
dectwie lub innym dokumencie
poœwiadczaj¹cym ukoñczenie
szko³y wy¿szej w celu przygo-
towania zawodowego poprzez
realizacjê zadañ w miejscu pra-
cy. D³ugoœæ sta¿u wynosi 6
miesiêcy. Zainteresowanych
zaprasza siê do siedziby urzêdu
w Warszawie ul. Mycielskiego
21. Tel. 022 870-03-33 w. 211.

(ab)(mkp)(pp)
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Zaproszenia dla mieszkańców

�� Koœció³ Œw. Wincentego Pallotiego ul. Skaryszewska 12 - 5.08.
godz.13.15 – Uroczysty Koncert Organowy w wykonaniu Agnieszki
Rybak z okazji 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W programie m. in.: s³ynny Polonez Ogiñskiego, Toccata d-moll J.
S. Bacha oraz stworzona specjalnie na tê okazjê Suita Melodii Po-
wstañczych.
�� Koœció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej ul. Grochowska 326 –
15.08. godz.18.00 – Koncert z okazji rocznicy „Cudu nad Wis³¹”
w wykonaniu Chóru POLONIA.
��Muszla Koncertowa Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskie-
go 4.08. godz. 21.15 - Letnie Kino Plenerowe – „Wszystko gra” re¿.
Woody Allen; 11.08. godz. 21.15 - Letnie Kino Plenerowe – „Kum-
ple” re¿. Morten Tyldom; 12.08. godz.18.00 – Koncert Kasi Karasek;
18.08. godz.21.15 - Letnie Kino Plenerowe – „Noc przed egzamina-
mi” re¿. Fausto Brizzi prod. w³oskiej; 23.08. godz.18.00 – Letni Pik-
nik w Skaryszewskim. W programie: spektakl muzyczny Teatru Ko-
media pt. „Niemen – rzeka wspomnieñ” oraz koncert Staszka Wie-
lanka z zespo³em pt. „City Boy”.Organizator: Stowarzyszenie „Mu-
zyka Bez Granic”.
�� Pub „Dziwny œwiat Edwarda M.” (Plac Szembeka 4 A) - Festi-
wal „Literatura na peryferiach” - 09.08. godz. 18.30 - Ernest Bryll;
23.08 Maciej Malicki. Wstêp wolny.
�� Sala kolumnowa Urzêdu Dzielnicy Rembertów al. gen. A.
Chruœciela 28 „Montera” Miêdzynarodowa wystawa malarstwa
pod tytu³em „Patriotyzm Jutra”. Mo¿na zwiedzaæ do koñca sierpnia
br., w poniedzia³ek w godz. 10.00 - 18.00; wtorek - pi¹tek w godz.
8.00 - 16.00.
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 10-12.08
w godz. 9.00-15.00 - Wystawa z okazji 87. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej.
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie ul. Prawdziwka 2 - Kon-
certy fortepianowe: 5.08. – Estrada M³odych godz. 14.00 - Agnie-
szka Korecka, godz. 15.00 - Maciej Piszek; 12.08. – koncert g³ówny
„Kwiaty lata” godz. 15.00 - Rinko Kobayashi (Japonia); 19.08 –
Estrada M³odych godz. 14.00 – Pawe³ Skowroñski; godz. 15.00 –
Piotr Podemski; 26.08 - koncert g³ówny, „Po¿egnanie lata” - godz.
15.00 - Roberto Metro (W³ochy).
�� Wytwórnia Wódek „Koneser” ul. Markowska 18 (wejœcie od
Teatru Wytwórnia) – wystawa poœwiêcona Powstaniu Warszaw-
skiemu na Pradze. Do obejrzenia pami¹tki zebrane wœród mieszkañ-
ców Pragi. Wystawa czynna do koñca wrzeœnia br. od wtorku do
pi¹tku w godz. 10.00-17.00.
�� Do 4 sierpnia br. Muzeum Powstania Warszawskiego bêdzie
czynne w godzinach 9.00 – 24.00. Wstêp bezp³atny.
�� Letnie spacery Praskie. 04.08. godz. 10.00 - Z¹bkowska, czyli
jak przed wiekiem rozwija³a siê Praga. Spotkanie z przewodnikiem
na rogu ulic Z¹bkowskiej i Targowej; 11.08. godz. 10.00 - Szlakiem
trzech wyznañ. Spotkanie z przewodnikiem na pl. Weteranów 1863
roku. 18.08. godz. 10.00 - Nowa Praga. Spotkanie z przewodnikiem
na rogu ulic Wileñskiej i In¿ynierskiej. 

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23
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Pierwsze doniesie-
nia na temat tej
choroby ukaza³y
siê ju¿ w 1856 roku
w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki
Pó³nocnej. Wów-
czas to w stanie
Winsconsin odno-
towano niespotyka-
n¹ dot¹d inwazjê

komarów i masowe upadki zwierz¹t
z niewyjaœnionych do koñca przyczyn. 

Znamiennym by³ jednak fakt, ¿e zwierzêta pa-
da³y wœród objawów niewydolnoœci uk³adu ser-
cowo-naczyniowego. Okaza³o siê, ¿e przyczyn¹
by³y inwazje Dirofilaria immitis nazywanej po-
pularnie z angielska „robakami sercowymi”. Pa-
so¿yty te niebezpieczne dla psów, kotów, wil-

ków, kojotów, lisów, fretek, niedŸwiedzi i in-
nych zwierz¹t spotykane s¹ obecnie na ca³ym
œwiecie z wyj¹tkiem terenów arktycznych. Kon-
tynent Europejski do niedawna wolny by³ od tej
parazytozy. Jednak kilka lat temu stwierdzono
pierwsze przypadki tej choroby w Hiszpanii,
Grecji, Francji, Niemczech i na Wêgrzech. Tote¿
bior¹c pod uwagê bliskoœæ tych pañstw nale¿y
mniemaæ, ¿e i w Polsce nied³ugo bêdzie to po-
wa¿nym problemem.

U psów pierwsze niepokoj¹ce objawy wystê-
puj¹ w chwili, kiedy zwierzê dotkniête jest in-
wazj¹ 20 - 25 paso¿ytów. Kiedy inwazja siêga
50 - 60 paso¿ytów pojawiaj¹ siê objawy niewy-
dolnoœci kr¹¿enia. W przypadku masowej inwa-
zji tj. stu i wiêcej paso¿ytów dochodzi do zablo-
kowania têtnicy p³ucnej i prawej komory serca.
Nierzadko równie¿ na skutek takiej inwazji na-
stêpuje przerost i znaczne powiêkszenie prawej
komory serca.

Niespecyficzne objawy mog¹ce wskazywaæ
na inwazjê Dirofilaria immitis to ³atwe mêczenie
siê psów, wystêpowanie suchego uporczywego
kaszlu niekiedy z odksztuszeniem krwistej wy-
dzieliny. Widoczny jest wyraŸny spadek apetytu,
a co za tym spadek wagi cia³a, psy s¹ apatyczne
i osowia³e. Temperatura cia³a jest normalna lub
tylko nieznacznie podwy¿szona. Widoczna jest
wyraŸna bladoœæ œluzówek i spojówek. 

Badaniami biochemicznymi krwi zaznaczona
jest niewydolnoœæ w¹troby i nerek wynikaj¹ca
z niedostatecznego ukrwienia tych narz¹dów
wewnêtrznych.

Dotkniête chorob¹ koty wykazuj¹ podobne ob-
jawy, z tym jednak, ¿e zaka¿enie tego gatunku
jest mniej czêste, poniewa¿ koty nie s¹ idealnym
gospodarzem dla Dirofilaria immitis. Tak wiêc
koty s¹ wra¿liwe na zaka¿enie, ale stosunkowo
opornym gospodarzem. W warunkach doœwiad-
czalnych wykazano, ¿e s¹ one o oko³o 30% mniej
wra¿liwe ni¿ psy. Wynika to po czêœci z faktu, ¿e
komary wol¹ ¿ywiæ siê krwi¹ psi¹ a nie koci¹, ale
tak¿e z faktu, i¿ paso¿yty u kota nie osi¹gaj¹ a¿
takich du¿ych rozmiarów, co nie jest bez znacze-
nia w cyklu rozwojowym paso¿yta. 

D³ugoœæ cyklu ¿yciowego Dirofilarii u kota
wynosi mniej ni¿ dwa lata, u psów zaœ oko³o
piêciu lat. Tak wiêc i sama choroba u kota ma
charakter bardziej przemijaj¹cy ni¿ u psa.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Robaki sercowe i p³ucne

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowziêcia NMP ul. Trakt
Lubelski 157 - Odpust w Zerzeniu - w œrodê 15 sierpnia o godz.
12.00 bêdzie odprawiona uroczysta suma i procesja euchary-
styczna oraz poœwiêcenie wianków i zió³. Jest to bowiem w trady-
cji polskiej Œwiêto Matki Bo¿ej Zielnej. Od godz. 13.30 parafianie
i zaproszeni goœcie mog¹ uczestniczyæ w odpuœcie. Na wspólnym
grillowaniu delektowaæ siê kuchni¹ polow¹, o godz. 14.30 tatu-
siowie i synowie rozegraj¹ mecz pi³ki no¿nej, a wszyscy o godz.
15.30 wspólnie z wodzirejem zaœpiewaj¹ piosenki „ze starego
œpiewnika”, o godz. 19.00 losowanie nagród loterii fantowej,
a pó³ godziny póŸniej zabawa muzyczna „na dechach”. 



REKLAMA REKLAMA

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG �� LARYNGOLOG 

�� NEFROLOG – choroby nerek �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T

�� echo serca �� holtery – EKG i ciœnieniowy �� próby wysi³kowe �� doppler naczyniowy
�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 
PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209

Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI

�� PATOLOGII CI¥¯Y �� KARDIOLOGICZNEJ 
�� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
�� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ 
�� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y �� rak szyjki macicy etap podstawowy
(cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia) �� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II

04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

PRODUCENT MEBLI
Z LITEGO DREWNA

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)


